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B İ R İ N C İ CELSE 
REÎS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmud Said Bey (Muş), Atıf Bey (Kayseri) 
Açılma saati : 1,25 sonra 

REİS — Meclis küşadedildi. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak. 

(Zaptı sabık hulâsası okundu) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Birinci Eeisvekili Hasan Fehmi Beyefendi

nin tahtı riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hu
lâsası kıraat ve tashihan kabul olundu. Heyeti 
Vekileden mevrut, mecruh zâbitana elbise bede
li itasına dair Lâyihai Kanuniye, Müdafaai Mil
liye ve Muvazenei Maliye encümenlerine, îdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun bâzı mevaddmm 
tadili hakkındaki Lâyihai Kanuniye, Dahiliye 
Encümenine, Bursa Mebusu Operatör Emin Be
yin cezayi nakdîlerin tezyidine, Biga Mebusu 
Hamid Beyle rüfekasınm harb seneleri esnasın
da ahaliye tevzi edilmiş olan zahirenin sureti 
tahsiline dair teklifleri Lâyiha Encümenine, şa
yanı müzakere olduklarına dair mazbata ile Lâ
yiha Encümeninden mevrut Erzurum Mebusu 
Salih Efendinin emirber ve seyis neferlerine da
ir teklifi Müdfaai Milliye Encümenine, Kütahya 
Mebusu Cemil Beyin belediyelerce eşyaya narh 
vaz'olunmasma dair teklifi Dahiliye Encüme
nine, Gazianteb Mebusu Şahin Efendi ile rüfe
kasınm istiklâl Mahkemesince nefyedilmiş olan 
Konya'lı Niyazi Efendinin affına dair teklifleri 
Adliye Encümenine havale olundu. 

Hiyaneti vataniye hükümlerinin Mahkemei 
Temyizce tetkik olunmalarına dair Erzurum Me
busu Salih Efendinin teklifinin reddi hakkın
daki Lâyiha Encümeni mazbatası kıraat ve ka
bul olundu. 

Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin Diyarbekir 
Maarif Müdürü ile Sultani Edebiyat Muallimi 
hakkında Maarif Vekâletinden olan istizah tak
riri kabul olundu. 

Kastamonu MebusuSabri Beyin Darülmual-
limin ve Darülmuallimata dair sualine Mâarif 

Vekili Bey tarafından verilen cevabı şifahi kâfi 
görüldü. Bilâhara Nevahi Kanununun müzake
resine geçilerek dördüncü maddenin encümen
den gelmiş olan şekli muaddeli ile sekizinci ve 
onuncu maddeleri tashihan ve dokuzuncu mad
desi aynen kabul olundu. On birinci madde na
zarı dikkate alman takrirler mucibince tadil 
olunmak üzere encümene havale olunarak tenef
füs iciıı celse tatil olundu. 

İkinci celse 
*Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle

rinde bilinikat Nevahi Kanununun encümenden 
mevrut on birinci maddesi tadilen kabul ve on 
ikinci maddesi tadil takrirleriyle encümene iade 
ve Mersin Mebusu Salâhaddin Beyle rüfekasınm 
Adana Muhacirini hakkındaki takrirleri Heyeti 
Vekileye havale olunarak Pazartesi günü mev
cut ruzname ile içtima olunmak üzere celseye ni
hayet verildi. 

Sualler 

1. — Konya Mebusu Vehbi Efendinin Maarif 
Nâzın Esbakı Şükrü Bey hakkındaki sual tak
riri Heyeti Vekile Eiyasetine, 

2. — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin 
Malatya'da teşekkül eden Elektrik Şirketi, Gar
zan köprüsü ve bir memurun harcırahı hakkın
daki sual takriri Nafıa Vekâletine, 

3. — Bolu Mebusu Tımalı Hilmi Beyin Bar
tın Kaymakamı hakkındaki sual takriri Dahi
liye Vekâletine, 

4. — Siird Mebusu Mustafa Sabri #Ef endiuin 
tahsisatı ilmiye ve Evkaf umuruna mütaâllik su
al takriri Seriye Vekâletine havale edilmiştir. 

Birinci Eeisvekili Kâtip -f 
Hasan Fehmi Muş 

Mahmud Said 
Kâtip 
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REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 

mı? 
MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim bir müs

taceliyet karan vardı. 
REİS — Evet. Zaptı sabık tashihan kabul 

olundu. 

7, — MAZBATALAR 

1. — izmît Mebusu Sırrı Beyin, kalebentlik 
cezalarının nefi cezasına tahviline dair kanun 
teklifi• ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/335) 

REİS — İzmit Mebusu Sırrı Beyin kalebent
lik cezalarının tebdili hakkındaki teklifinin yaya
nı müzakere olduğuna dair Lâyiha. Encümeni 
mazbatasını tasvip buyurursanız Adliye Encüme
nine havale edelim. 

2. — Batımı Mebusu Edip Beyle rüfckası-
nın, Artvin, Ardahan ve Kars livalarında aşar 
ve emlâk vergilerinin birleştirilip demirbaş na-
miyle cibayet edilmesine dair kanun teklifi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/339) 

REİS — Batum Mebusu Edip Beyin, Elvi-
yei selâsede vergilerin tevhiden cibayet edilmesi 
hakkındaki teklifinin şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatasını Kavanini Ma
liye ve Muvazenei Maliye Encümenlerine havale 
ediyoraz. 

3. — Kozan Mebusu Dr. Fikret Beyin, Dör
düncü Fırka Kumandanı iken şehit düşen Nâ
zım Beyin validesine hidematı vataniye tertibin
den maaş tahsisine dair kanun teklifi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/342) 

REİS —, Kozan Mebusu Fikret Beyin kay
makam Nâzım Beyin ailesine hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisi hakkındaki teklifinin şa
yanı 'müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatasını Kavanini Maliye ve Muvazenei Mali
ye Encümenlerine gönderiyoruz. 

4. — Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Be
yin, beyin senedatiyle vukubulan alım - satım 
muamelâtına ait 1318 senesinde ba iradei seniye 
mevzu olan memnuiyetin bir sene müddetle ref'i-
ne dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni maz
batası. 

REİS — Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal 
Beyin, senedatı âdiye ile tasarruf hakkındaki 
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memnuiyetin ref'ine mütaallik teklifinin reddine 
dair Lâyiha Encümeninin mazbatası: 

Riyaseti Oelüeye 
1318 senesinde ba iradei seniyeye mevzu ve 

elyevnı mer'i olan senedatı âdiye ile tasarrufu 
emlâkin memmıiyeti hakkındaki usulün bir sene 
müddetle ref'edilmesi lüzumuna dair Er tuğml 
Mebusu Mustafa Kemal Beyin teklifi kanunisi 
encümenimizce -mütalâa ve tetkik olundu. Tek
lifi mezkûr emvali gayrirrienkulenin tasarrufa-
tıııa mütaallik kavanin ve ahkâma mugayir ve 
emri tasarrufla câri selâmeti muameleyi muhil 
olmakla şayanı müzakere görülmiyerek redde
dilmiştir. 

18 . X . 1337 
Lâyiha Encümeni Reisi Namına 

Ankara 
Şemseddin 

Mazbata Muharriri Kâtip 
Yozgad Ertuğrul 

Süleyman Sırrı Necib Âza 
Âza Âza Âza 
Kars Mardin Bitlis 
Resul Mithat Resul 

REİS - - Muştala Kemal-Bey söz istiyor 
musunuz l 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Tek
lifimi geri alıyorum. 

5. - - Tokad Mebusu İzzet Beyin, Arazi ve 
çiftlik sahiplerinden bikes olan jandarma efra
dına hasat ve harman zamanlarında üç ay izin 
verilmesine dair olan kanun teklifi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/336) 

REİS — Tokad Mebusu İzzet Beyin emlâk 
sahibi olan jandarma efradına harman zamanın
da mezuniyet itasına mütaallik teklifinin şayanı 
müzakere olmadığına dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası : 

Riyaseti (-elileye 
İntikal ve tefemi suretiyle tasarruf etmekte 

olduğu arazi ve çiftlik ashabından olan jandarma 
efradına hev sene hasat ve harman zamanlarında 
üç malı mezuniyet itası lüzumuna dair Tokad 
Mebusu İzzet Beyin encümenimize muhavvel tek
lifi kanunisi mütalâa ve tetkik olundu. Bu gibi 
ziraati vâsia ashabına vakti ziraat ve hasatta ma
fevk ve kumandanı tarafından mezuniyet veril-
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mekte olduğu ve bunun için kanunu mahsus ted
vinine lüzum ve mecburiyet olmadığı cihetle tek- j 
lifi mezkûr encümenimizee şayanı müzakere gö
rülmemiştir. 

18 . X . 1337 
Lâyiha Encümeni Reisi Namına 

Ankara 
Şemseddin 

Mazbata Muharriri Katip 
Yozgad Ertuğrul 

Süleyman Sırrı Necib 
Âza Âza 
Bitlis Mardin 
Resul Mithat 

HÜSEYİN ÂVNİ B. (Erzurum) — Esasen 
esbabı mucibe de merduttur. 

REİS — Layiha Encümeninin teklifi reddi 
mutazammındır. Teklifini terviç için sahibi tek
lif söz istiyorsa vereyim. (Sahibi teklif burada 
yok, sadaları) 

O halde Lâyiha Encümeninin mazbatasını 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

6'. — Erzurum Mebusu Nusret Efendinin, 
Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesince bir 
şûrayı evkaf teşkiline dair kanun teklifi ve Lâ
yiha Encümeni mazbatası (2/340) 

REİS — Erzurum Mebusu Nusret Efendinin 
Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesinden 
bir Şûrayı evkaf intihabedilmesi hakkındaki 
teklifinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâ
yiha Encümeni mazbatasını Seriye Encümenine 
havale ediyoruz. 

7. — Batum Mebusu Edip Bey ve rüfekâsı-
nm, Artvin ve Ardahan ahalisine aidolup kışla

mak üzere Batum*da bulunan hayvanattan 1337 
senesi Eylül gayesine kadar getirtilecek olanlar
dan ithalât resmi alınmamasına dair kanun tek

lifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/338) 

REİS — Ardahan ve Artvin ahalisinin Ba
tum yaylalarında otlıyan hayvanatından o Ha
kiye resmi aimmamasına dair teklifin şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batasını Kavanini Maliye ve îktisat encümen
lerine gönderiyoruz. 

8. — Elâziz Mebusu Rasim Beyin, memaliki 
Osmaniyeden düşman istilâsına mâruz kalan ma-

. 1337 C : 1 
haller ahalisinden hâkimiyeti osmaniyede bulu
nan memleketlere muhaceret etmi§ olanların mu
hacir addine ve muhacirin hakkındaki müısaada-
ti kanuniyeden istifade etmelerine dair kanun 
teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/319) 

RElS — El aziz Mebusu Rasim Beyin muha
cirin hakkındaki teklifinin reddine dair Lâyi
ha Encümeni mazbatası: 

* 
Lâyiha "Encümeni mazbatası 

Muvakkaten düşman istilâsında bulunan vi-
lâyat ahalisinden dahilî memlekete nakil ve il
tica etmiş olanların muhacir addiyle iskânı mu
hacirin nizamnamesinde musarrah haktan isti
fadeleri ve bulundukları müddetçe kendilerinin 
muhacir tanınmaları lüzumuna dair Elâziz Me
busu Rasim Beyin teklifi kanunisi esbabı mu-
cibeyi ihtiva etmemiş ve vatanın tamamiyet ve 
masuniyeti mülkiyetini temin için elyevm için
de bulunduğumuz şu mücadelei mukaddesede 
bir kısım halkın muhacir namiyle öz vatanı mü
dafaadan ve hidematı sairei vataniyeyi ifadan 
mahrum ve bigâne bırakılması muvafık olamı-
yacağı cihetle encümenimizee teklifi mezkûr 
şayanı müzakere görülmiyerek reddedilmiştir. 

7 . VII .• 1337 
Lâyiha En. Reisi Na. Mazbata Muharriri 

Antalya 4 Yozgad 
Rasih Süleyman Sırrı 

Kâtip Âza Âza 
Ertuğrul Ankara İsparta 

Necib Şemseddin Hacı Tahir 

BİR MEBUS BEY — Sahibi teklif burada 
yoktur. 

REİS — Teklifin şayanı müzakere olduğu
nu müdafaa edecek varsa söz vereyim. (Yok 
sadaları) O halde; Lâyiha Encümeninin maz
batasını reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Lâyiha Encümeninin maz
batası kabul edildi. 

2. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Şube ve encümenlerdeki münhaller için 
intihap yapılmasına dair Makamı Riyasetin teb
ligatı. 

REİS — Şubelere havale edilmiş bâzı evra
kı mühimme vardır. Dördüncü şubenin reis ve 
kâtibi mezunen gittikleri ve yerlerine henüz in-

93 — 
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tihap yapılmadığı anlaşılıyor. Çok rica ederim, 
Azayı Kiram toplansınlar dördüncü şubeye aid-
olan reis ve kâtiplerini intihabederek şubeye 
havale edilen evrakı tetkik etsinl'er. 

İktisat ve Dahiliye •encümenlerinin de henüz 
kâtiplerinin intihabedilmediği anlaşılıyor. Evra
kı alıp" vermekte müşkülâta uğranıyor. Lütfen 
encümenler toplansın, kâtipleri intihabetsinler. 

OSMAN B. ÇLâzistan) — Sükna Kanunu 
İktisat Encümeninde duruyor, bunu aldılar hâ
lâ bakmadılar. • 

REİS — İstida Encümeninin de kâtibi mün
hal olduğu anlaşılıyor. Her hangi encümenin ve 
şubenin mazbata mulıarriri münhal ise veyahut 
encümen azaları mezuniyet alarak memleketle
rine gitmiş ise aidolduğu şubeler ve encümenler 
bu muameleyi ikmal etsinler, muamelemiz geri 
kalmasın. 

Şimdi mevzuubahsolan icarlar hakkındaki maz
bata İktisat Encümenindedir. İktisat Encüme
ninin toplanamadığı anlaşılıyor. Kastamonu Me
busu Dr. Suad Beyin buna dair bir takriri var
dır. Bunun müstacelen müzakeresini teklif edi 
yor. Dört aydır, encümenden çıkmıyor. Heyet» 
Umumiyeye celbiyle Meclisçe müzakeresini tek
lif ediyor. (Doğru sadalan). 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD CELÂL B. 
(Sarühan) — Efendim ben öyle zannediyorum 
ki İktisat Encümeni içtima edemez. Çünkü âza
larının çoğu taşraya gitmiştir. Yeniden inti
hap lâzımgelir. Bunu nazarı dikkate arz ediyo-
yorum. 

ZAMİR B. (Adana) — İktisat Encümeninde 
on tane azamız noksandır. 

REİS — Efendim içtimaimizin olmadığı bir 
günde lütfen şube azaları töplansında encümen-
lardeki münhalât için intihap icra etsinler. 

İktisat Encümenine Birinci Şubeden iki, 
İkinciden bir, Üçüncüden iki, Dördüncü Şube
den üç, Beşinci Şubeden bir âzanm intiha
bı lâzımgeliyor. Şube rüesası icabını icra etsin
ler. 

4.*—TAKRİRLER 

1. — Kastamonu Mebusu Dr. Suad Beyin, mes
ken icarları "•• hakkındaki lâyiha ve tekliflerin 
ruznameye almmasma dair takriri. 

REİS — Şimdi Suad Beyin takririni okutu
yorum; 
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Riyaseti Celileye 

Bedeli icarlar hakkında muhiti millîde hu
sule gelen ihtiyacat günden güne müşted bir 
şekil almaktadır. Bu hususta gerek.muhtelif 
rüfeka tarafından ve gerekse Heyeti Vekile 
tarafından edilen teklifatı kanuniye şimdiye ka
dar encümenlerden çıkıp el'an Heyeti Umumi
yeye gelmemiştir. Nizamnamei Dahilînin ol-
baptaki müsaadesine istinaden mezkûr tekâli
fi kanuniyenin Heyeti Umumiyeye celbini ve 
müstacelen müzakeresini teklif ederim. 

7 Teşrinisani 1337 
Kastamonu Mebusu 

Dr. Suad 

REİS — Evvelâ Heyeti lanumiyeye celbini 
reyi âlinize arz ediyorum. 

HASAN BASRİ B. (Karasi) — Reis Bey 
İktisat Encümenine havale edileli üç ayı te
cavüz etmemiştir, hattâ iki ay olmamıştır. Bu 
hareket nizamnameye muvafık değildir. 

SUAD B. (Kastamonu) — Efendim bedeli 
icarlar hakkındaki kanun daha evvel Heyeti Ve-
kileden gelmiştir, bu, zannederim bir buçuk se
nelik bir meseledir. Ondan sonra arkadaşların 
buna dair birçok takrirleri de vardır. Binaena
leyh teklifin reye konmasına bir sebep yoktur. 
Esasen nizamname bu salâhiyeti bahsetmiştir. 

REİS — Mesken icarları hakkındaki kanun 
lâyiha ve tekliflerinin encümenden celbiyle ruz
nameye alınmasını kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihası oKunduğu zaman müstaceli
yet kararını reyinize arz ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Asıl 
teklif bendenizindir. Müstaceliyet kararı vardır. 
Müstacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

REİS •— O halde müstaceliyet kararı vardır. 

5. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Malta'dan avdet etmiş olan İsyarta Me
busu Cemal Paşadan mevrut telgraf. 

REİS — İsparta Mebusu Cemal Paşadan ge
len telgraf : 

Ankara'da Meclisi Millî Riyaseti Celilesine 
Milletin azim ve iradesi neticesinde anavatan 

topraklarına ayak bastığım şu dakikada Büyük 
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Millet Meclisi Reisini ve azayı kıranımı hâr ve 
hürmetkârane selâmlarım. 

İnebolu: İsparta Mebusu 
Cemal 

2. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesine 
dair Divanı Riyaset kararı. 

REİS — Efendim mezuniyet talebeden ze
vat hakkında .Divanı Riyasetin tensibeltiği liste
yi reyinize arz ediyorum. 

Heyeti Cmumiyeye 
Âtide isimleri muharrer zevatın mazereti ka

tiye ve âcilelerine mebni hizalarında gösterildiği 
miktarda mezuniyet itası Divanı Riyasetin 
6 Teşrinsani 1337 tarihli on dördüncü içtimamda 
tensibedilmiş olmakla keyfiyet Heyeti Umıımi-
yenin nazarı tasvibine arz olunur, efendim. 

T. B. M. Meclisi 
Reisisanisi 
Dr. Adnan 

Mustafa Akif Bey (Diyarbekir) üç ay, 
Melınıed Şükrü Bey (Karahisarı sahib) üç 

ay, 
Arif Bey (Konya) üç ay, 
Asım Bey (Erzurum) tecdiden bir ay (22 

Teşrinisani 1337 tarihinden itibaren), 
Rasim Bey (Cebelibereket) dört ay, 
Puad Bey (İzmit) üç ay, 
Cemal Paşa (İsparta) bir ay (13 Teşrinisani 

1337 tarihinden itibaren) 
Veli Bey (Burdur) üç ay, (5 Teşrinisani 1337 

tarihinden itibaren.) 
REİS — Mustafa Akif Bey (Diyarbekir) Ev

velce mezuniyet verilmişti. Vaktiyle hareket ede
mediğinden tecdiden mezuniyet istiyor. Üç ay 
mezuniyetini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Şükrü Bey (Karahisarı Sahih) üç malı mezu
niyetini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Arif Bey (Konya) Üç ay, mezuniyetini keyif
sizliğine mebni kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

Asım Bey (Erzurum) Temdiden bir ay me
zuniyetini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Rasim Bey (Cebelibereket) 4 ay mezuniyetini 
ahvali sıhhiyesine mebni kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim, Rasim Beyin bu mezuniyetinin bir 
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şıkkı sanisi vardır. Divanın kararını yine ayrı
ca okuturum, reyinize arz ederim, cetvel bitsin 
de. 

Fuad Bey (İzmit) Üç ay mezuniyetini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

Cemal Paşa (İsparta) Bir ay istirahate muh-
tacoldıığunu bildiriyor. Bir ay mezuniyetini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Veli Bey (Burdur) Amasya'da bulunan 
ailesi nezdinde bulunuyor. Alelade mezuniyet 
talebediyof. Müracaatı tarihinden itibaren ale
lade mezuniyet şeklinde Divan teklif ediyor. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — Be
nim bir takririm vardı. 

2. — Kars'ın senei devriyei istirdadı müna
sebetiyle mevlidi nebevi okuttunUduğuna dair 
Kars mutasarrıflığının telgrafı. 

REİS — Kars'ın senei devriyei istirdadı mü
nasebetiyle mevlidi nebevi kıraat edildiğine da
ir mutasarrıflığın telgrafı var. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Kars'ın senei devriyei istirdadına müsadif 

olan bugün ahali tarafından Ulucamii şerifte 
şüheda ervah ma teyemmünen mevlidi nebevi 
kıraat ettirilerek ordumuzun tevalii fevzunsre-
tine dua edilmiş ve şehir bugün tesiden bay
raklarla donatılmıştır. Öğleden sonra ahaliden 
mürekkep bir heyet dairei Hükümete gelerek 
hissiyatı samîmane ve şükranlarının ve amali 
kudsiyei milliyenin husulü için her türlü feda
kârlığa amade bulunduklarının muhterem Bü
yük Millet Meclisine iblâğını rica ettiklerini 
arz ederim. 

30 Teşrinievvel 1337 
Mutasarrıf. 

Esad •' . ' 
REİS — Münasip bir cevap yazarız. 
2. — Muş Mebusu Hacı Ahmed Hamdi Efen

dinin, Harbi Umumide haneleri kedim ve. tah-
ribedilmiş olanlar hakkındaki kanun teklifinin 
ruznameye alınmasına dair takriri: 

REİS — Muş Mebusu Hacı Ahmed Hamdi 
Efendi bir takrir ile evvelce iktisat Encümeni
ne Meclisi Âli tarafından tevdi edilen, Harbi 
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Umumide haneleri hedınedilenlere muavenet 
icrasına dair kanunun İktisat Encümeninden 
eelbiyle müzakeresini teklif ediyor. Malûmuâli-
niz, İktisat Encümeninin on azasının münhal 
olduğu arz «edildi. Ve intihap icrası da arz edil
di. Tensip buyurursanız daha birkaç gün bek-
liyelim. Encümen bir teklif versin. 

Yusuf Ziya B. (Bitlis) — İktisat Encüme
nine gideli yedi aydır, "efendim. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — Muva
zene Eneümenindedir, efendim. 

HASAN BASKİ B. (Karesi) — Kf endim, 
eğer Mecliste Nizamname Dahilî hâkim ise bu 
evrakın Meclise celbi lâzımdır. Çünkü, altı ay 
olmuştur. Demin kabul ettiğimiz evrak bir ay
ol m adı. 

CEMİL B. (Kütahya) — Takrir benimdi 
e c'endim! 

REİS — Efendim, tensip buyurursanız bu
nun Muvazenei Maliye Encümeninde olduğu an
laşılıyor. Bu hafta içinde encümen vermezse 
takriri reyinize arz ederim. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Nizamnanıei 
Dahilî sarihtir. Hattâ müzakeresine hacet yok
tur. Doğrudan doğruya eelbedebiliriz. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — Reis 
Bey o vakit encümende şimdiki Maliye. Vekili 
reis idi. İki gün müddet istedi. Müstaceliyet 
karariyle, hâlâ yatıyor. 

REİS — Efendim, mevzuubahsolan kanu
nun encümenden eelbiyle ruznameye alınmasını 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

3. -— Divanı Muhasebat Encümeni için inti
hap 

REİS — Evvelce tahtı karara alman Divanı 
Muhasebat Encümeni için beş âza intihabedile-
cekti. Lütfen rey puslalarınızı ihzar ediniz de 
yarım saat, bir saat sonra istihsali araya baş-
lıyalım. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bu teklif Divanı Mu
hasebat için değildir. Burada vukubulan teklif, 
geçen sene ve bu sene, bütçe ile kabul edilip de 
hattâ Divanı Muhasebat vazifesini görenlerin 
nazarı tetkikinden geçtikten sonra dahi sarf 
edilen paraların miktarını tesbit ve tahkik için
dir. Divanı Muhasebat için değil. Bütçe dâhi
linde ve haricinde vukua gelen sarfiyatı bir hu-
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lâsa edip Meclise arz etmek içindir ve zannedi
yorum ki, takririn asıl sahibi de kürsüdedir. 

REİS — Efendim, zaten reyinize arz edilen 
takrir mevcuttur. Ve zaptı esasimizde de mah
fuzdur. Bir isim olmak üzere Divanı Muhase
bat namını vermiştir. Ve zaten Divanı Muha
sebatın vazifesi de kontroldür. Bu encümen de 
zaten onu yapacaktır. Binaenaleyh, takarrür 
eden madde mucibince vazifesini ifa etmek üze
re o encümenin intihabıdır. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — 
Efendim, malûmııâliniz Adliye Encümeninin 
vazifesi encümene havale olunan kavaııita lâyi
halarını tetkik ettarelklie beralber hiyanetii vatani 
evrakım tetkik ederek Mecllisiniize arz etmek
tir. Bu sefer, hiyanelti vataniye 'evnalkı tetkilk 
olunurken riifefcaJdaın bir zait bir mütalâa der-
fmeyan effcti. Dediler iki; Küçgdiri hâdisesi hak
kında yapılan mazbatamın bir fikrasınida bu gi
bi 'ahvalin de fattilklâl mahikemderin'e haval'e 
ed'iTım'esi hakkında ıbir fılkra ımevcustitur. Maz
bata ıkaibul edilince bu da kabul efdilimi§ olur. 
Binaenaleyh 'encülmen bu evrakı artık müzake
re ve muftallâa eltaıetmelidir. Onun üzerinle maz
batayı (kalemden getirttdlk. Mazbatanın bir 
fılferaisıinlda hakikaten *bıı surette bir şey vardır. 
Diğer mahallerde de bu gibi ahval IhaikJkıindaM 
evrakı İstiklâl malhlkemelerine vererek faili as
lilerinin tecziye ettirilimesi,, fer'an zimethaıl 
olanların affının Meclise yazılması mümasibol-
duğu ekseriyet karariyle karargir olımuşjtur de
niliyor. Bunu ımütalâa ettikten sonra - yani 
bu eneünieniin vaziyetti değildir - Meclisi bu fık
radan haberdar etmektir. Tabiî Meclis o maz-
batayı kabul ederfeen biraz gürültülü geçti ve 
asıl anaiksat Heyeta ıtahJkiMyeriin gitmesine 
(mâituf olduğu ciheitlle ihtimal 'bir fılkraısınida zü-
hul edilmiştir. Bunu bir kanun şeklimde teis-
ibidıedeli'm, Meeî/foe gönlderilitaı. Meclis ister 
(kabul etsin, ister reddetlsin 'ki vaziyet tama-
imiyle tavazzuh etsiin. Yana encümen Iktalevvelya 
nıüzalkeresiıne devam etsin veyahut o fıikira ka
bul edilmek lâzıini'gelirsıe o fıfara mucibince ha
reket 'Olumsun. Yani ıbu karar encümenin mar-
zısi değildir. Vaktüylle encümenin kabul etaıiş 
olduğu bir ınazbaltanm bir fıikrası ollmak itiba
riyle Meelfain bu kararımı ihtaal etmekten 
zdyade imal ietimeğe matuf olduğu ve encümenin 
teması bunu tesbit ederek şu sekilide 'bir feanunu 
Meclisli Alinize tevdi etti. Yani bunu eneüme-

— 96 — 
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nin marzısi olnıalktan ziyade 'Meclisin kararını 
Meclise ib*ir m'addei ıkanuniye şe'klrn'de tevdi 
demektir. Kahul edilecekse kaıbul; Reddedi-
leceikse reiddededilir. Yani encümenin 'marzısi 
değildir. Meclisin 'kararını tesbi't etmek şeklin
den ibarettir. Binaenaleyh; şimdilik hıyaneti 
vataniye evrakı 'bundan dolayı tetkik edilemi-
3ror. Bunl'arın içinde tahliye edilecek, hükmü 
ref'edilee'ök Ibirçok a daim lar vardır*. Vicdanen 
bundan ağır -bir nıesulıiyeit duyduğum için Mec
lisi Âlinizi hafberdar etmek istiyorum. Bundan 
sonra teehhür ederse, hal>er verdikten sonra 
'nen mesuliyeti vicdan iyeden. ıken'dimi kuı-tul-
muş addedeceğim. Onun için -bugün ruznameye 
geçirilerek red veyalıut kaıbulü hakkında bir 
karar verillmesimi teklif ediyorum. (Çok muva
fık sadaları) 

REİS — Abdullah Azmi Efendi Hazretle
rinin mevzuulbahsettikleri Levaydı! Kanuniye 
raznamei müzakeratımızda dâhildir. Bir hafta-
dariberi ruznaınıeımizde duruyor. Meclisi Ali 
arzu ederse şimdi müzakere edieriz fŞimdi mü
zakere olsun sadaları) müstacelen müzakeresi 
•tercih buyurulau birtaki'm. mesai'l olduğundan 
/bu mesele bugüne kadar -teehhür etti. ruzna-
nıömize dikkat buyıırııkırsa neş veya altıncı 
olmak üzere mukay ettir. M anı a fiili; sıra ile yap
ılmaya lüzum da yoktur. Şimdi 'müzakeresine ge
çilmesini arzu buyuruyor 'musunuz? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Evraka 
(bakalım efendim. Bir defa hangisi daha müs
taceli lise onları tetkik edelim de ona göre tercih 
edelim. ! 

REİS — Efendim! Elviyei selâse 'hakkın-1 
daiki talkrinin müstaceliyet karariyle müzake
resi kabul edilmiş. Bu da, dâhil, hangisini arzu 
'ederseniz onu müzakere ederiz. Şimdi tensip, 
buyurursanız ıbu elıcümenıin mazbatasını okutt-
turayıim. Kısa bir şeydir. Meclisi Âli noktai; 
nazarını beyan etsin. 

MUSTAFA KEMAL B. (Eıituğrul) — Buj 
hususta belıki ibidlerce eşhas mevkuf bulunuyor. I 
Rica ederim müstacele n müzakere edilsin. 

REİS — Peki efendim!' şimdi reyinize arz! 
edeyim de ruznamei müzaıkeratümızdaidır. Ona 
da başlı yal mı. 

i. — Cebelibereket Mebusu Rasim Beyin, has
talığı dolayısiyle mezuniyeti esnasında tahsisa- • 
tının tam olarak itasına dair takriri \ 
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REİS —; Ceibelıibere'ket Mebusu Rasim Be

yin Ibir takriri var, onu okuyacağım, reyi 
Âlinize arz edeceğim. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Merbutan talkdinı İdlınan raporlar mıüfadın

dan müstebıan »buyuru'la'cağı veçhile sevahilde 
havası mutedil mevakiden birinde tedavi olun
mak üzere dört ay müddetle tebdilhavaya ıııuh-
taeolduğıımdan tahsisatı şehriyemin itası sure
tiyle terhisime müsaade Duyurulmasını rica 
ederim efendim. 29 Teşrinievvel 1337 

Cebelibereket Mebusu 
Rasim 

Rapor 

Öteden beri tahtı tedavimizde bulunan 
Cebelibereket Mebusu Miralay Rasim Bey
efendi talebi vâkileri üzerine 25 Teşrinievvel 
1337 de tarafımızdan muayene edilmiştir. Mi
ri mumaileyhe zafiyet ve fakrüddem, kabili 
his dahamai tahal ile nıüterafik müzmin hum-
mayi merzegiye müptelâ bulunmakla mute
dil bir iklimde dört niah tebdillıava ve te
daviye muhtaç bulunduğunu mübeyyin işbu 
nushateyn rapor tanzim kılındı. 

Hilâliahmer Ankara Hastanesi 
Sertabip ve Muavini 

Selâm i Seyfeddin 

Samsun, İnebolu, Antalya, Trabzon gibi se-
vahildekj havası mutedil mevakiden birinde 
tedavi olunmak üzere tebdilhava müddetini 
ikmal eylemesi muvafıkı fen bulunduğunu mü
beyyin zeyil rapordur. 

REİS — Divan dört ay alelûsul mezuniye
tini tensibetmiş, tahsisat kısmını da bilâ mü
talâa Heyeti Celilenin tasdikine bırakmıştır. 
Raporları da mevcuttur. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Söz 
söyliyeeeğim müsaade Duyurulur mu? Bir nok
tadan Rasim Bey hakkında değil, prensip 
hakkında bir şey söyliyeeeğim. 

REİS —• Müsaade buyurun. Yalnız tahsisat 
ciheti de mevzuubahsolamaz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Ha
yır kanun bozulamaz. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efen
dim, etıbbanın, umumiyetle tanzim ettiği ra-
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porlarda eğer falan zat falan yerde tebdi
lihavaya muhtaçtır kaydını korsa öteden be
ri Hükümet o gibi zevatın maaşlarını verir. 
Binaenaleyh eğer Rasim Beyin raporu haki
katen eğer bu tarzda tanzim edilmişse yani 
muhtacı tedavi ve tebdilhava denmiş ise doğ
rudur. Tahsisatın verilmesi lâzımdır. Bendeniz 
bir prensip arz ediyorum. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, Meclisin 
bir kararı var. Üç ay mezun olduğu da malûm. 
Üe ayın haricinde olursa bir şey yok. Şimdi 
efendim Ihastalık ve sair esbap ile mezun olan 
bir arkadaşımız için eğer bir istisnaiyet kabul 
olunursa bunun arkası tükenmez. Beyefendiler 
rica ederim, bu gibi şeye meydan verilmesin. 
Emsalimiz misillû.. İnşallah arkadaşımız üç aya 
kadar kesbiâfiyet eder, selâmetle gelir. Buna 
böyle kapı açılmaz efendim. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen
diler, her hangi bir zatın yediihtiyarmda olmı-
yan hastalık gibi bir sebepten dolayı evinde ya
tar, hasta olursa bu adam neden tahsisattan mah
rum kalsın? Kendi yediihtiyarında değil. Eğer 
her hangi uydurma bir raporla evinde yatıp ge
ziyorsa bunu iskat edelim. (Bravo sesleri) De
ğil tahsisatını kesmek. (Hay, hay sadaları) Fa
kat yediihtiyarında olmıyan bir dert, meselâ ti
foya tutulmuş. Dizanteriye tutulmuş veyahut 
her Ihangi bir hastalığa tutulmuş, evinde yatan 
bir hastanın tahsisatını kesmek için şimdiye ka
dar hiçbir devlet müessesesinde konulmuş bir 
kaide yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Oturu
yor içerimizde. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Devamla) — O baş
ka efendim, bendeniz umumiyet itibariyle söy
lüyorum. Şahıs mevzubahis değildir. Herhan
gi hastalıktan dolayı evinde yatan bir şahsın 
tahsisatı kesilmez. Binaenaleyh bunu hususi 
madde olarak müzakere ediniz. Prensip olarak 
değil. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Şimdi efen
dim, arkadaşlarımızdan birkaç tanesi rapor aldı 
ve şurada, burada tedavi ediliyorlar. Şimdi 
efendim yalnız bir cihet yar. Eğer doktorun 
raporu kâfi değilse içimizde elhamdülillah beş, 
altı doktor vardır. Bir heyet teşekkül etsin. Bu 
doktorlar evet lüzum katidir derlerse, rica ede
rim, arkadaşlarımız içinde Ihasta olanları mus-
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tar bir vaziyette bırakmıyahm. Bendeniz istir
ham ederim, hiç olmazsa bu raporu kabul etmi
yorsak içimizden doktorları toplamak suretiyle, 
bir heyet muayene ettikten sonra lüzum göste
rirse o vakit onu kabul edelim. Bendeniz bunu 
teklif ediyorum. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Rapor kabuldür. 
Raporu tekzibeden yok. 

REİS — Reyinize arz edilmesini teklif edi
yorlar. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın. (Devam sadaları) 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim Veh
bi Efendi Hazretlerinin bir sözünü biraz acı bul
dum. Çünkü tahtında müstetir bir hüve anlaşı
lıyor. Dediler k i ; eğer arkadaşlar bu kapıyı biz 
açarsak, bunu kabul edersek bunun sonu gelmez. 
Allah arkadaşlarıma hem sıhhat ve hem de uzun 
ömür ihsan etsin. Biraz tarzı ifadem fena bir 
cereyanda gidecektir. Eğer bütün Meclis âza
sından her biri - farzediyoruz. Mübalâğa ile -
eğer bütün Meclisin azalarından her biri bara-
por gitmeye mecburiyet hâsıl olursa, bu millet 
yüz lira dolayısiyle Meclisini feda mı edecek? 
ikincisi, rapor sahibi gitmesin kalsın denilirse 
veyahut nısıf tahsisatla geçirsin demekle onun 
hastalığının tezyidini istemek demek olur. Efen
dim Allah afiyet versin. Vazgeçtim. Cebelibere
ket Mebusu Faik Bey arkadaşımız bir sene me
zuniyetle gitmiştir. Ve yalnız tâyini esami ile 
gitmiştir. Yalnız fark budur. Berayi tedavi git
miştir. Ve bunun emsali vardır. Binaenaleyh 
redde katiyen salâhiyettar değiliz. (Ret sesleri, 
gürültü) (Salâhiyettar değil sözünü geri al sa
daları) salâhiyettar değilizden maksadımı arz 
edeyim. (Geri al sözünü, gürültüler) peki geri 
aldım. Salâhiyettar değiliz demekten maksadım. 
hakikatin son derece aşikâr olması. (Geri al sö
zünü sadaları) geri aldım. Fakat bir kere izah 
edeyim. Fakat hakikatin son derece aşikâr ol
ması ve birtakım teamül derecesinde bulundu
ğundan salâhiyettar değiliz demek istemedim, 
yoksa başka bir mânada demedim. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Efendim, Abdul
lah Azmi Beyefendi biraderimizin beyan etmiş 
olduğu nazariye elimizde mevcut bulunan Ka
nunu Medenimizin esasatmdan olduğundan ben
deniz de kendi fikrine müşterektim. Fakat bu 
Meclisi Âlinin yapmış olduğu kanunda mezuni
yetlerin şekli ve mezun bulunanların ne suretle 
tahsisat, maaş alacağı tasrih edilmiş olmasına 
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binaen, biz ikinci bir kaidei umumiyeye bunu 
tatbik edecek olursak, Abdullah Azmi Bey bi
raderimizin fikrinin tamamiyle kanuna muha
lif olduğu tezahür edecektir. Birisi, malûmu-
âlileri olduğu üzere bir kaidei umumiye vardır. 
Kaidei umumiyede mâni ile mukteza tearuz 
ederse mâni takdim ve tercih olunur. Şimdi bu 
arkadaşımız mezuniyetini tecavüz ettirerek bir 
ay, iki ay kalması, burada bulunup da ifayı 
hizmet etmesin ve maaş almasına mâni; kendi
si hasta olmasaydı, burada ispatı vücudederek, 
Meclise dâhil olarak ücretini almak ve vazii'ei 
vataniyesini ifa etmek de muktaza idi. Şimdi 
bu mâni ile muktaza tearuz ettiği vakit de ma
nii n takdim ve tercih olunmasına binaen mezu
niyetinin haricindeki kalan müddetler için ken
disine elimizdeki kanunumuz mucibince tahsi
sat verilmemesi lâzımgelir. Binaenaleyh bunun 
için ayrıca bir' çığır açmak meselesi beyan edil
di. Faik Bey hakkındaki Meclisi Âlinin ittihaz 
etmiş olduğu karar, Meclisi Âlide iken hasta
landı ve bundan dolayı ifayı vazife edemiyece-
ği anlaşıldı ve tedavi için kendisine izin verildi. 
Bu mezuniyeti zamanında kendisinin Meclise 
iktifa etmemesi hasebiyle tahsisat verildi. Şim
di mevzuubahsolan meselede ise mâni ile muk
taza tearuz ediyor. Mâni takdim edilerek ücre
tinin verilmemesi lâzımgelir. îşte mesele bu ka
dar.. (Kâfi, doğru sadalan) 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Leyse 
alelâma harecün. 

DOKTOR ABÎDÎN B. (Lâzistan) — Rapor 
tetkikatmda pek çok mümaresem vardır. Beş 
sene bütün bilfiil rapor tetkikatiyle meşgul ol
muş ve hiçbir suiistimal etmemiş bir şahsiye
tim. Arkadaşlar; verilen rapor fakrüddem ka
bili ces dahamei tıhal... Muhterem arkadaşlar; 
bendeniz geçenlerde de söylüyordum ki, bu ra
porların.. hümmayi merzağı öyle bir hastalık
tır k i ; yani malarya, sıtma hastalığının mikro
bunu gözle göremediğimiz halde bir âletle bu
radaki uzviyatı muayene etmek lâzımdır ki ; 
dehamei tihalin hümmayi merzağıye alâmet ol
duğu anlaşılsın. Evet arkadaşlar bu öyle bir 
hastalıktır ki, mikroskopikman, âletle muayene 
neticesinde şu şu görülmüştür, demeli. Hüm
mayi merzağinin âmili olan Hematozoair de 
Laveren'i bulmak için âletle muayene etmek ve 
âletin ismini tasrih ederek mikroskopikman mu-
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ayene neticesinde hastalığın mevcudolduğu anla
şılmıştır, demelidir. Bu ise burada tasrih edilme
miştir. Binaenaleyh; hastalık ona göre tebeddül 
eder. Antalya bugün azizim merzagi bir yerdir. 
En fena bir yerdir. (Hematozoer de Laveran) 
ve ne gibisi burada mevcudolduğu tasrih edilme
miştir. Bu arkadaş istiyor ki, orada keyfini çat
sın, otursun. Halihazırdaki kim diyebilir ki, bu 
rapor muvafıkı kanun olarak tanzim edilmiştir. 
Evet, bundan on, on beş sene evvel bu gibi rapor
lar verilebilirdi. Çünkü mikroskopla yani hur-
debin ile vazife görmediğinden dolayı etibba bu 
raporu verebilirdi. Benim meşhur hocam Tevfik 
Salim Bey buraya inşallah gelecektir. Demiştir 
ki: Mikroskopla oynamıyan doktor, doktor değil
dir. Bir asker de toprakla oynamazsa asker de
ğildir. Bir doktor da mikroskopla oynamazsa ve 
bana bununla bir haber vermezse katiyen bu gibi 
raporlar meşumum değildir. Binaenaleyh ben de 
muhterem hocamın sözü ile bu raporu tamamen 
cerh ediyorum, isterse Müfid Ef. tekrar diplo
mamı alsın. 

REÎS — Efendim! müzakereyi kâfi görenler 
lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi görüldü. 

Reyinize meselenin prensip cihetini arz edi
yorum. Yalnız bu zâta maksur kalmak şartiyle. 
Eğer ekseriyet kabul taraftarı olursa bir karar
name tanzimi iktiza eder ki, tahsisatın sureti ita
sı muayyen olan kanunla tearuz teşkil etmesin. 
Faik Beyin hakkındaki de böyle olmuştur. Şim
di evvelâ reyi işari ile mahiyetini anlıyalım. 

CEMÎL B. (Kütahya) — Tâyini esamiledir. 
REÎS —• Müsaade buyurun. 
Şimdi efendim, Rasim Beyin takririnin ikin

ci fıkrası ki; tam tahsisat itasını talebediyor. Bu
nu kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmemiştir. Kararname tanzimine de lüzum 
kalmamıştır. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Adliye Encümeninin, hâdisah isyaniye-
de fer'an zimethâl olanların affolunabilmesi için 
keyfiyetin tahkik ve Meclise bildirilmesine istik
lâl mahkemelerinin mezun olduklarına dair ka
nun teklifi (2/359). 

REİS — Efendim hâdisei isyaniye dolayısiy-
le mahkûm ve mevkuf olanlar hakkında Adliye 
Encümeninin mazbatasının müzakeresine başlı-



A . 1 U U I . J 

yoruz. Demin encümen namına Abdullah Azmi 
Efendinin izah buyurdukları mazbatadır. 

Heyeti Umumiyeye 
Hıyaneti vataniye cürümleriyle mahkûm 

olup da Meclisçe tetkiki icabeden evrakı hük
miye encümenimizce tetkik edildiği esnada rü-
fekadan birisinin geçenlerde Koçgiri meselesine 
izam olunacak heyet hakkında üç encümenin 
içtimaiyle tanzim ve Heyeti Celileleriııce kabul 
ve tasdik buyurulan mazbatanın birinci madde
sinin son fıkrasında (Esas mazbata kabul edil
diği takdirde diğer mahaller hakkında da istik
lâl mahkemelerini memur etmek muvafık ola
cağı) muharrer bulunmuş olmasiyle işbu fıkra 
mucibince hiyaneti vataniyeden dolayı istiklâl 
mahkemelerinin gayrı mahkemelerden sâdır olan 
ilâm at ile istiklâl mahkemeleri hükümlerinin ha
vi olduğu eşhastan faili asli olanların tefrikiyle 
fer'an zimethal olanların ve affı icabedenlerin 
Meclise iş'arı ve diğerlerinin bermucibi karar 
tecziyeleri için istiklâl mahkemelerine emir ve 
iş'ar buyurıüması kabul edilmiş olduğu beyaniy-
le şimdilik işbu evrakın o dairede mahalleline 
irsali ieabedeceği mütalâasında bulunmuş ve 
mazbatai mephusunanha celp ve tetkik oluna
rak mündereeatı mütalâai vakıaya muvafık ve 
mutabık olduğu anlaşılmış olduğundan keyfiye
tin kabul olunan fıkra dairesinde bir karara 
raptı ve kararı mezkûr kanun şekline irca edile
rek zirde gösterildiği veçhüzere Heyeti Umumi
yeye teklifi encümenimizce tensip kılındı. 

MADDE 1. — Hiyaneti Vataniye Kanununa 
tevfikan 5 Teşrinievvel 1337 tarihine kadar mah
kûm en veya maznuneu mahpus ve mevkuf bu
lunanlardan faili asliler hakkında hükmü kanun 
infaz olunmak', fer'an zimethal olanlar affolu
nabilmek üzere Koç.giri'deu maada mahaller 
için keyfiyetin tahkik ve Meclise bildirilmesine 
istiklâl mahkemeleri mezundur: 

MADDİM 2. — Mevcut istiklâl mahkemeleri 
mmtakasma dâhil olmıyan mahaller mahakimin-
de mevcut evrak en yakın istiklâl mahkemeleri
ne irsal olunur. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Büyük Millet Meclisi memurdur. 

17-. X . 1337 
Adliye Encümeni Reisi Kırşehir Mebusu 

Abdullah Azmi Müfid 

1 . J.OUI \J . i. 
i Niğde Mebusu Sinob Mebusu 

Mustafa Hilmi 
Antalya Mebusu Maraş Mebusu 

Halil İbrahim Hasib 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim burada me
sele ikiye ayrılıyor. Evvelâ Abdullah Azmi Ef. 

I buyuruyorlar ki ; encümenimiz şu fıkraya naza-̂  
i ran buraya gelmiş olan evraka bakamıyor. Bu 

evrakları mahalline iade etmek lâzımgeliyor. 
Meclis buna bir karar versin buyuruyor. Rica 

! ederim, şu maddei kanuniye çıkmadan buraya 
i gelmiş olan evraka bakıp çıkarmakta Adliye En

cümeni için ne gibi mâni var? Bunu anlıyamı-
yoruum. Gelelim Adliye Encümeninde teraküm 
etmiş olan evraka. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Meş
gul olmuyorlar diye bir söz geçti. Rica ederim 
sözünü geri alsın. Sabahtan akşama kadar Ad
liye Encümeni meşguldür. Rica ederim, insafa 
davet ederim o zatı. (Geri alsın sadaları) (Ad
liye Encümeninin çalıştığını hepimiz biliriz sa
daları) 

REİS — Adliye Encümenin tarzı mesaisi çı
kardığı evrakla sabitir. Buna söz söylemeye ha
cet yoktur. 

, VEHBİ Ef. (Devamla) — Ona hacet yok. 
Meşguldü i-. Efendim bu fıkra ve bu maddei ka

nuniye Meclisten ^eçedursun benim fikrimce 
encümenin dairesi dâhilinde müterakim olan ev
raka bakmasında bir mâni yoktur. Encümen o 
evraka bakmalıdır. 

Maddei kanun iyeye gelince; efendiler, hük
mü veren istiklâl mahkemesine, bu gibi adamlar
dan kimler cezaya müstahaktır, kimler affa şa
yandır diyerek. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Anlıy anlamışsınız. 
VEHBİ Ef. (Devamla) — Anladım efendim. 

Bunu adliye ve İstiklâl mahkemelerine havale 
etmek kadar mantıksız bir mesele yoktur. 

Sonra efendiler! Memleketin her tarafında 
! gûnagûn haller zuhur etti. Cenabıhak bir da

ha emsalini göstermesin. Bunlar her biri birer 
j bahaneyle kimi nefyolundu. Kimi hapsolundu. 

Kimi hükümsüz hattâ, şurada, burada sürünü
yor. Bunların şimdiye kadar sürünmesi kâfi gel
memiş gibi tele rai- adliye ve İstiklâl Mahkeme-
sine havale edeceğiz. Bunları teftiş edin. Bun-

j lardan faili asliler kimdir? Fer'an zimethal olan-
I 1ar kimdir-? Bunları tefrik ederek buraya bil-. 
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dirin! Burada tetkik olunsun, ondan sonra ça
resine baksın demek bu, Türkçede ipe un ser
mekten başka bir şey değildir. Hani meseleyi 
uzatmak. Ve bu işlere bakmamak, yüzüstü kal
mak, sonra istiklâl Mahkemesi olnııyan yerlerde 
de bu gibi evrakı en yakın İstiklâl Mahkemesine 
devretmek. Bu ne kadar zamana muhtaçtır ri
ca ederim. Heyetin, Meclisin insafına müracaat 
ederim, lütfedin. Bu maddei kanuniye işi teşviş 
etmektir. Bununla iş görülmez. Görmemek için 
yapılmıştır. Binaenaleyh bunun reddiyle başka 
türlü çaresine bakılmasını teklif ediyorum. Bu 
işi uzatacak efendiler, bu işi bitirmek için ya
pılmış bir şey değildir. Evet, burada bir fıkra 
geçmiş, sehvolmuş, gaflet olmuş, ne olmuş olmuş, 
fakat Adliye Encümeninin bakmasına mâni de
ğildir. Rica ederim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Encü
men çalışmıyor, başından atmak istiyor. 

ABDULLAH AZMl B. (Eskişehir) — Efen
dim, evvelâ encümenin işe bakması, bakmaması 
hakkındaki suitefehhümün izale edilmesini rica 
ederim. 

Şimdi hoca efendinin sözlerinde de ipe un ser
mek meselesi var; zaten bunu biz sevk etmedik ; 
geçenlerde Meclisin vermiş olduğu bir karar 
mazbatası var. Arkadaşlarımızdan Hakkı Hami. 
Bey böyle bir fıkranın mevcudiyetini ve bina
enaleyh böyle bir fıkra mevcudoldukça bunun 
müzakere edilemiyeceğini ve bunun için yeni
den bir karar almak suretiyle Mecliste tekrar 
müzakeresine başlanmasını dermeyan etti. En
cümen bu şekli kabul etti ve size sevk etti. Mec
lisin vermiş olduğu bu kararın tashihi noktai na
zarından eğer kabul edecek olursa, bu noktayı 
bir maddei kanuniye şeklinde kabul etsin, kabul 
etmeyip de reddedecek olursa daha iyi, mua
melemize devam edelim. Yoksa encümenin mar-
zısi olarak sevk edilmiş değildir. Maddei ka-
nunîyenin mefhumu işi istiklâl Mahkemesine 
göndermek ve orada bulunanları hakikaten 
uzun uzadıya sürüncemede bulundurmaktır. Bu 
pek doğru bir şeydir. Faka t ; Meclis bu kararı, 
yani mazbatayı kabul ettiği için bu kararı da 
kabul etmiş nazariyle bakarak Meclisin nazarı 
dikkatini celbetmek ve ihtimal ki, Meclis bu fi İc
raya zühulen bir karar vermiştir, bu fıkra tashih 
ve tesbit edilmek içindir. Yani, reddedilirse da
ha iyi olur. 
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Saniyen, diğer bir arkadaşımız gerek ciddî, 

gerek hezel, birtakım şeyler söylediler. Böyle 
herkes ağzına gelen sözü söylemeye mezun de
ğildir. Yani bir şahsın izzetinefsini kıracak, hay-

I siyetini kıracak bir tarzda olmamalıdır, ağzm-
| dan çıkacak sözü tartarak çıkarmalıdır. Adliye 
i Encümeni her sabah saat ondan on ikiye kadar 
I çalışmaktadır. Ye bugün Meclisin meşguliyeti-
; ni teşkil eden şey Adliye Encümeni mazbataları 
j ve hiyaneti vataniye evrakıdır. Sabahleyin her-
j kes başka işlerle meşgul olurken biz encümeni 

burada toplayıp gerek soğukta, gerek sıcakta 
çalışmaktayız. Rica ederim, bir kere bunu tak
dir etmek lâzımgelirken, böyle lâf olsun diye 
«Efendim çalışmıyorlar.» demek doğru değildir. 
Düşünerekten söylenmiş söz değildir. Bu Mec
lis ciddî Meclistir-, hezel Meclisi değildir. Bu 
Mecliste daima sözler tartılarak söylenir ve bir 
karara iktiran etmek için söylenir. Binaenaleyh 
bunu söyliyen zat buraya gelip sözünü geri al
malıdır. Eğer almazsa onu terzil edeceğim bişah-
sühi.... 

REtS — Abdullah Azmi Bey mütalâanızı 
evvelâ geri almanız]... 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
diler, ben Abdullah Azmi Efendinin şahsına ait 
bir şey söylemedim. Vehbi Bey Hazretleri Koç-
giri hâdisesinden dolayı affedilecek eşhasın bir 
defterinin İstiklâl mahkemelerince tetkik edil
mesini fceyan buyurdular. Şimdi istiklâl mah
kemelerince bu gibi eşhasın affı lâzımgelecek 
olursa bir cetvel tanzim edilecek, edilmiyecek. 
O başka, şimdi Adliye Encümeninde bulunan 
evrakın tetkik edilmemesi bu defterin gelmeme
sine mâni midir, değil midir? (Mânidir, sada-
ları) Neden mânidir, efendim f Elyevm Adliye 
Encümenine gelmiş olan evrakı Adliye Encü
meni tetkikle mükelleftir. (Hayır, sadaları) 
Evet mükelleftir. (Hilafı karar olur, sadaları), 
(Hayır, bu bir kanun meselesidir, sadaları) böy
le bir kanun çıkmayınca Adliye Encümeni hiç
bir vakitte böyle bir teklifte bulunamaz. Benim 
maksadım, Adliye Encümeninin böyle bir tek
lifi kanuni yapmaktan maksadı, Adiye Encü
meni işi yapmıyor veya yapamıyor, demek de
ğil, ancak bu gibi evrak ile meşgul olmak iste
mediğini söylemek idi. Yani o evraka ben bak
ın ıyaeağım, demek istij^or. Benim sözümdeki 
maksat budur. Binaenaleyh, Adliye Encümeni 

— 101 — 



t : 106 7.1 
iş görüyor, görmüyor, demek değildir. Binaen
aleyh, Abdullah Azmi Efendi bu sözlerini geri 
alsın, (Sen de geri al, sadaları) arkadaşa karşı 
böyle sözler ayıptır. 

KEÎS — îki arkadaş arasındaki suitefehhüm 
izale edilmiştir. Hiçbir mesele yoktur. Mustafa 
Kemal Beyin söyledikleri söz kâfidir. Biea ede
rim Abdullah Azmi Efendinin söyledikleri söz 
zaten şarta muallâk idi. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Me
sele yok, efendim. 

CAVÎD B. (Kars) — Bu mesele tetkik edil
diği zaman üç encümen; Müdafaa! Milliye, Da
hiliye, Adliye Encümenleri hali içtimada idi, 
orada tetkik edildi ve orada Koçgiri hâdisesin
den dolayı çıkan mazbata şu maddeyi ihtiva et
tiğinden diğer yerlerde de bu meseleye İstiklâl 
Mahkemeleri baksınlar. Kimlerin affı lâzımge-
liyorsa affolunsun ve bunların evrakı gelip 
bir an evvel tahliye edilsin, beyhude mahpus 
kalmasınlar, kimlerin tecziyesi icabediyorsa 
vaktiyle temin kılınsın, diye bu mazbata ve bu 
takrir kabul edildi. Bu takrir kabul edileli bir 
ay oldu. Bendenizin söyliyeceğim sözün birisi 
budur ki; bir aydan beri bu mesele niçin icra 
edilmedi. Bu takrir kabul edildiği zaman zan
nediyorum ki; Mecliste kabul edilen takririn bu 
maddesi istiklâl mahkemelerine tebliğ ve tamim 
edilmek ve orada hemen tetkikata başlanmak 
icabediyordu- kanaatindeyim. Binaenaleyh, bir 
ay kaybettik. Buna nazaran bendeniz bu kanu
nu fazla zannediyorum. 

İkincisi evrak meselesi. Gelmiş olan evrakın 
tetkiki iktiza eder mir etmez mi? Meselesi, tak
ririn kabul tarihine kadar gelmiş olan evraka 
encümenin bakması muvafık olacak zannmdayım. 
Ondan sonrakiler tabii yeni kanuna göre mua
mele görecektir, işte mesele bu şekildedir. Meclisi 
Âliye bu meseleyi arz ediyorum. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim, 
Koçgiri hâdisesi münasebetiyle muhtelif mahal
lerde ve muhtelif memleketlerde af ilân etmek 
meselesi Meclisçe kabul edilmiş bir mesele değil
dir. Koçgiri hâdisesi üzerine doğrudan doğruya 
bir heyeti tahkikiye izamı muvafıktır, değildir 
veya heyeti tahkikiyenin ne suretle gitmesi ve 
ne şekilde tahkikat icra etmesi ve ne şekilde ic
raat yapması etrafında müzakere deveran et
miştir. Affı umumi için istiklâl mahkemelerini 
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memur etmek veya etmemek meselesi, Koçgiri 
hâdisesi üzerine tanzim edilen müşterek, mazbata
da Meclisin bu hususu teemmül ettiğine dair bir 
fıkradır. Yoksa encümen buna bir karar vermiş 

-değil ve bu kararı HeyetiHJmumiyeye sevk etmiş 
de değil, Heyeti Umumiyenin nazarı dikkatini 
celbetmek için bu cihet teemmül edilmiştir, gibi 
gayri iltizami ve bir karar şeklinde değÜ bir 
muhtıra, kabilinden olmak üzere yazılmış ve 
mazbataya dercedilmiş bir fıkradan ibarettir. O 
karar üzerine Heyeti Umumiyede de cereyan 
eden müzakerede o cihet ve o fıkra müzakere 
edilmemiş, meskûtunanh kalmış, heyetin sureti 
izamı ve sairesi mevzuubahsolmuş ve heyet izamı 
kabul edilmiştir. Yoksa encümende bütün müaı-
derecatiyle müzakere edilerek müşterek encü
menin teminatı da Heyeti Celilece kabul edil
miş değildir. (Çok doğru sadaları) Adliye En
cümeninde rüfekadan bir zat bunun Heyeti Umu
miyede kabul edildiğini iddia etmiş ve bu suretle 
hiyaneti vaatniye evrakının tetkikine mahal 
var mıdır, yok mudur? Meselesi tahaddüs etmiş 
ve bu icap ve lüzum üzerine Adliye Encümeni 
Heyeti Umumiyeden geçen şu karar hakkında 
bir karar ve bu kararın tebdiline lüzum olup ol
madığına bir cevaz almaya lüzum görmüş, bina
enaleyh şu teklifi de Abdullah Azmi Efendiden 
reis sıf atiyle talebetmiştir. Yani doğrudan 
doğruya bir maddei kanuniye tanzim edil
miş, fakat, Adliye Encümeninin tanzim ettiği 
bu maddei kanuniyeden bahsetmek lâzımgelir-
se bu kanun gayrikabili tatbiktir. Çünkü İstik
lâl mahkemeleri hükme mezundur. Ve af edilen 
zevatın fail veya fer'an zimethal olduğunu tet-
kika memurdur. 

Sonra badelaf tahaddüs edecek halattan 
mahallî hükümetin mesul olması lâzımğelir. 
İstiklâl mahkemesi hükmünü vermiş, faili as
liler tezahür ve tahakkuk etmiş, fer'an zimet-
haller ilâma raptedilmiş, cezasını almış oldu
ğu halde eğer fer'an zimethallerm affı lâzım-
gelirse bir hükümle affedilir. Şu veya bu hâ
diseden dolayı veya bilûmum zamanı muhteli-
fede tahaddüs eden hâdiseden dolayı affedil-
miştir denir. Zaten mevkufturlar, müddeiumu
miler de evrak ve ilâmları vardır. O cürüm
lerle âmil olanlar zaten fail olanlardır. Amil 
olanlar, faili asli olanlar zaten hükümle mu
ayyendir. Bir mahkemeye vermeye lüzum yok-

—. 101 — 



T T T Ü 6 77TT 
tur, fer'an zimethaldir ve tecziyeye lüzum yok
tur. Müddeiumumi evrakı alır, fer'an zimethal
dir diye tahliye edilir. Faili aslidir, ipka edi
lir. Binaenaleyh bu kanun esas itibariyle, yani 
teklif edilen maddei kanuniyeye m in küllüyü-
euh gayrikabili tatbiktir. Bununla beraber Mec
lisi Âli böyle bir affı kabul etmiş değildir. Bu 
bir muhtıradır. Koçgiri hâdisesi dolâyısiyle bir 
teemmül, bir karar değildir, Heyeti Umumiye 
de bunu müzakere ederek kabul etmiş değildir. 
Bendeniz teklif ediyorum. Bu kanun reddedil
sin, gayrikabili tatbiktir. Sonra Adliye Encü
meninde kemafissabık tetkikata devam etmek 
üzere Meclisi Âlinize ihtısasatını arz ederek bu 
suretle esas tesbit edilsin 

MÜFİT) Ef. (Kırşehir) — Efendim meseleyi 
Zannetmem ki Heyeti muhteremenize anlatmış 
olmıyalım (Hiç anlaşılmamıştır şada!arı) Bu 
mesele anlaşıldı. Fakat, arkadaşlar anlaşılmadı 
diyorlar. Bendeniz izahat ve reyini, Koçgiri'ye 
giden heyeti hakkında Müşterek Mazbata En
cümeni Âliniz tarafından tanzim kılınıp Mec
lisi Âlice durudiraz müzakere ve binnetice itti-
fakat yakın bir ekseriyetle kabul edilen mazba
tanın münderecatı; madde 1, madde 2, madde 
3 diye kanun şeklinde ayrılmış ve mazbatanın 
içerisine öyle bir fıkra dercedilmek suretiyle 
Meclisin ıttılaına arz edilmeksizin mazbatanın 
heyeti umumiyesi kabul edilmişte bu; bunun 
arasında geçmiş gibi bir mesele farz ve telâkki 
buyurulmasın. Meclisi Âliye o mazbatayı tan
zim ettiren saik itibariyle ve muzafferiyeti t es'it 
için bir af yapılması teemmül buyurulmuş ve 
affı teemmül ettiği esnada Meclisin fikri ikiye 
ayrılmış, denmiş ki ; faili aslileri affetmek; 
memlekete karşı ihanet yaptıklarından dolayı 
yine ikinci derecede bir ihanet yapmalarına mü
saade etmek demektir. Bu olamaz. Ancak fer'an 
zimethal olan ne kadar eşhas varsa bu zaferi 
tes'iden bunları affedelim, bu meseleye bir ni
hayet verelim. Binaenaleyh bunları affedebil
mek için evvel emirde bunlar hakkında sâdır 
olan ilâm atı tetkik edelim. Bu ilâm at hangi 
mahkemelerden sâdır olmuş, birisi doğrudan 
doğruya istiklâl mahkemesinden sâdır olan 
ilâmat, diğeri istiklâl mahkemesi bulunmıyan 
yerlerde mahakimi iptidaiyeden sâdır olup da 
Meclisi Âlinizin kanunen tetkikine mecbur ol
duğu ilâmattır. İstiklâl mahkemesinin ilâmatı 
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Meclisi Âliye berayı tetkik gelmez. Hükmü ka
tidir. 

Bidayet mahkemelerinden verilen ilâmat 
tetkik için Meclisi Âliye gelir. Mahakimi ip
tidaiyeden verilen hükümlerin ilâmatı Mecli
si Âlinin tasdikine muhtaçtır ve bu bir ka
nun ile mukayyet ve müeyyettir. Şimdi biz 
istiklâl mahkemesi ilâmatmı tetkik ve onu 
ayırmak için yine istiklâl mahkemesine emir 
verecek değiliz. Biz yeniden muhakemesini ic
ra etmek için istiklâl mahkemesine bu evrakı 
tevdi etmek istiyor değiliz. Ancak Meclisi 
Âlinin o mazbatayı kabulünden sonra bu gi
bi evrakın Bidayet mahkemesinden sâdır olup 
da P]ncümeni Adliyece tetkika muhtacolan kı
sımlarım tettkik edebilmek, edememek nokta
sından ittihazı kararda tereddüdettik. Bu ka
rar bu evrakın tetkikini icabettirmiyor. Ora
lara bir heyet gitmesine de lüzum göster
memiş. Koçgiri'ye giden heyet baksın. Fakat 
Koçgiri'nin gayrinıahallerde de istiklâl mah
kemesi bu evrakı eline alsın. Fer 'an zimet
hal kimlerden ibaretse ve faili asli kimler
se isimlerini alsın, Meclisi Âliye bildirsin, de. 
miş. Mazbatada, şu halde bu ilâmatı tetkik 
edip de bu hüküm doğrudur, bu hüküm doğ
ru değildir, meselesini kaldırmış, muğlâk bı
rakmış. Fakat şu kararı kabul ede'n Meclisi 
Âli, bu bir affı mutazammm olmak ve netice
sinde affı yapmak için ittihaz ettiği bir ka
rar münasebetiyle bunu Mecmuai Kavanine 
geçirebilmek için şekil itibariyle bir madde 
haline ifrağı lâzımgelir diye arkadaşımızın 
biri teklif etmiş. Meclisi Âlinin kendi tara
fından yapılan, kendi tarafından tamamlanan 
bir kararını Kavanin Mecmuasına geçirebil
mek için biz bir şekil suretinde Heyeti Celi-
lenize arz ediyoruz. Tarafınızdan tamam olan 
bu kararı yine kendiniz nakzederseniz o da 
yine sizin kendi reyinize muhavveldir. Encü
meni Adliyenin bu bapta bir mütalebatı yok
tur. Meclisi Âlinin birgün evvel ittihaz et
miş olduğu kararı zühul ile geriye almasına 
bendeniz taraftar değilim. Binaenaleyh bu me
selede, bu, fıkralar arasına zuhulen geçmiş, 
ayrı ayrı müzakere edilmemiş sözlerini kati
yen bu kürsüden kabul etmem. Bunu Meclisi 
Âli de kabul etmez. Mîeclis bilerek karar ver
miş neticesinde de.. 
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MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sa

hih) —• Canım üe encümen tetkik etmiş. 

MÜFİD Ef. (Devamla) — Neticesinde de 
Kavanin Mecmuasına koymaya mecburiyet hâ
sıl olduğunu anlamış. Binaenaleyh ben istirham 
ederim ki, bu mesele bir an evvel kabul edil
sin. Zaten kabul edilmiş. İstiklâl mahkemeleri 
isimlerini ayırır. Heyeti Oelil<enize arz eder 
mesele biter. Yoksa biz ayrıca bir kanun ve bir 
karar ittihaz ederek gelmiş değiliz. Yani Encü
meni Adliyeniz icadedip d*e huzurunuza getir
miş değildir. Efendiler mesele bundan ibaret
tir. 

ADLİYE VEKİLİ RE PİK ŞEVKET B. (Sa
rakan) — Şimdi efendim Musa Kâzım Efendi 
biraderimiz hakikaten bu kanunun kabiliyeti 
tatbikıyesi olmadığından bahsettiler. Bendeni? 
de diyeceğim ki ; bir adama fer'an zimethal di
yebilmek iein mutlaka o adam hakkında muha
keme cereyan eırnesi lâzım. Her hangi bir cür-
mün "erek as'an, gerek fer'an maznunu olmak 
üzere sevk edilen bir adamı burada affetmek, 
bilmem ki ne derece doğru olabilir? Affı tabiî 
istihsal etmesi imkânı var. Saniyen; bu kanu
nun birinci maddesi doğrudan doğruya affola-
bilmek üaere kaydım koymakla bunların affe
dileceklerini ilân etmiş oluyor. Yani bu noktai 
nazardan bendeniz maznunların istifade edemi-
yeceği - çünkü fer'an zimethal olmak 'esas ol
duğuna nazaran - maznunların istifade edemi-
yeceği esasına 'binaen bu kanunun esbabı muci-
besiyle neticesi arasında münasebet göremiyo
rum. 

Saniyen; affa saik olan zihniyet, Riyaneti 
vataniye ile mahkûm ve maznun olanları kur
tarmak olduğu halde burada mahpus ve mev
kuflara hasredilmiş. Binaenaleyh £İde bulunmı-
y ani arın ne suretle istifade edeceğine dair bir 
kayıt yoktur. 

EMİN B. (Erzincan) — Bu usulü Heyeti 
Vekile öğretti. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (De
vamla) — Saniyen; Koçgiri meselesine aidolan 
esbabı mucibe mazbatasında birçok meseleler 
mevzuubahsettik. O mevzuubahsedilen mesele
lerin bir tanesi de bu olmuş, bu hususta karar 
d'eğil, teemmül şeklinde mütalâa dermeyan edil
miştir. Nitekim, encümene dâhil olan arkadaş-
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larımızdan bir tanesi, bu suretle olması teemmül 
edilmiştir, diyor. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Encümendeki ar
kadaşınız kimdir? 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla") —Musa Kâzım Efendi. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Musa Kâzım Efen
di bu meselenin müzakeresinde yoktu. 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Teemmül olduğunu söylediler. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Onlar şahısları iti
bariyle söylediler. Encümen âzası olan arkadaş
larımız bu meselede müttefik. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Musa Kâzım efendim Adliye En
cümeni âzasıdır. Bendeniz öyle telâkki etmekte 
mazurum efendim. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Koçgiri hâ
disesinin müzakeresinde encümende bulundum. 
Orada teemmül kelimesi yazıldı. Karar değildir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim Refik 
Şevket Bey, encümen teemmüle taraftardır, bu
yuruyorlar. Encümen teemmüle taraftar olmadı
ğını arz ediyor. Musa. Kâzım Efendi şahsan be
yanatta bulundular. Encümen namına değil. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Koçgiri En
cümeninde geçen teemmüldür... 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Saniyen bir mesele var: Fer'an zi-
methallerin affı matlûbolduğuna nazaran, istik
lâl mahkemelerinin tahkik ve tetkik meselesi ne 
olacaktır? Bendenize emrederseniz bütün müddei 
umumilere yazarım. Fer'an zimethal olanların 
isimlerini getirttiririm ve size takdim ederim. 
•İstiklâl mahkemelerinin orta yerde yer almasına 
ve tavassutuna sebep ne olduğunu bendeniz anla
madım. Burada Mül'id Ef. istiklâl mahkemesinin 
tetkik ve tahkik etmesini söylediler. Ona ne lü
zum var efendim? Bu idari bir meseledir. Son
ra istiklâl mahkemeleri zaten vâsi işlerin, vâsi 
mmtakalarm işlerinin hakkından gelemezken 
5 Teşrinievvel 1337 ye kadar ittihaz edilmiş ve 
üzerinden zaman geçmiş evrakın al elin fi rai tet
kiki ile bilmem ne derecelerde meşgul olabilir 
ve bundan ne derecelere kadar neticei ameliye 
hâsıl olur? Onun için Musa Kâzım Efendi bira
derimizin bahsettikleri veçhile, bendeniz bu ka
nunun gerek efradını cami ve ağyarım mâni ol-



mamak noktai nazarından ve gerek arz ettiğim 
hususat dolayısiyle kabiliyeti tatbikiyesi bulu-
namamasından dolayı kabulünün muvafık ol-
mıyaeağı reyindeyim. (Müzakere kâfi, sesleri) 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Encümen namına 
cevap vermeye mecburum. 

REÎS — Encümen namına söz almak mecbu
riyetindesiniz. 

NAFİZ B. (Canik) —• Encümende bu mü
zakere edilmemiştir. Adliye Encümeninin bir 
mazbatası yoktur, efendim. 

REÎS — Encümenin mazbata muharriri kim
se, o söylesin. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Bendenizim. Reis 
Beyle görüştük, bunun müdafaasını kendi üze
rime aldım. 

SIRRI B. (İzmit) — Hoca Efendi müsa'ade 
buyurun. İhtisasınızdan istifade etmek lâzımge-
lir. Hıyaneti vataniye âzami cürümdür. Zaferin 
şerefine olmak üzere İm eürmün faillerini af
fetmek istiyoruz. Acaba ceraimi saire ashabına 
da bu lûtfu teşmil etsek caiz olur mu, olmaz mı? 
Bunu anlamak istiyorum. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Efendim, Adliye 
Vekili Beyefendi kardeşimiz; bu maddei kanu-
niyenin kabiliyeti tatbikiyesi ve efradını cami, 
ağyarını mâni olmaması münasebetiyle katiyen 
kabulü taraftarı olmadığını ve Musa Kâzım 
Efendinin fikrine iştirak ettiğini söylediler. 
Bendeniz zannediyorum ki ; encümen maksadını 
Adliye Vekili Beyefendiye anlatamamıştır. En
cümen bu maddeyi kelime kelime, cümle cümle, 
harf beharf tetkik ve tanzim ederek ortaj^a ge
tirmiş değil, Meclisi Âlinizde kabul edilen maz
batada münderiç ibaratı buraya koymuş, 5 Teş
rinievvel talihinde mazbata Meclisi Âlinizde 
kabul edilmiş, 5 Teşrinievvel tarihinde kabul 
edilen mazbatada 5 Teşrinievvel tarihine kadar 
olan cürmü nazarı itibara almış. Maznunların 
fer'aıı zimethal olanlariyle faili asli olanlarını 
ayırmak imkânı yoktur. Diyorlar ki ; burada 
kendisine muarızım, filân adam filân meselede 
faiktı filân adamı öldürdü, filân adamı şöyle 
yaptı, diye aleyhinde vukubulan ihbarat kendi
sinin faili asli olmasına veyahut filân adamı öl
dürmesine ve para verdi, delâlet etti, yanında 
bulundu, gezdi, diye bulunulan ihbaratta ken
disinin fer'an zimethal olduğuna delâlet ede
ceği zahir ve bahir iken ve bu, tahkikat da şim
diye kadar yapılmış ve anlaşılmış iken, buna 

anlaşılmaz, denilmesindeki hikmeti de bende
niz anlamıyorum. Binaenaleyh, bu maddeyi biz 
kendimiz tanzim etmiyoruz. Kararınızı ve maz
batadan alman ibaratı koyuyoruz. 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim, meseleyi 
birkaç noktaya taksim etmek lâzımgelir. 

BİR MEBUS BEY — Efendim, usulü müza
kereye dair söz söyliyeceğim. Nizamnamei Da
hilî mucibince bu benim hakkımdır. 

REİS — Beyefendi! Nizamname sarihtir. 
Hatip kürsüye geldikten sonra sözünü kesmeye 
hiç kimsenin hak ve salâhiyeti yoktur, rica ede
rim. Usulü müzakereye dair söz yok, hatip kür
süye geldikten sonra söylenemez. t 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim, buna Mec
lisi Âli taraftar mıdır, değil midir? Evvelâ bu
rasını tâyin etmek lâzımgelir. Bendeniz şu ce
reyandan anlıyorum ki, Meclisi Âli fer'an zi
ra ethallerin affına taraftardır. Binaenaleyh, 
esasen mevzuubahsolan, Hiyaneti Vataniye Ka
nunudur. Hiyaneti Vataniye Kanunu ise hiya
neti vataniyeden bahistir. Ceraimi siyasiyenin 
tesiri seriüzzevaldir. Ceraimi siyasiyeclen bugün 
en büyük bir cürüm beş on gün sonra tesirini 
kaybeder. Binaenaleyh, butılar her vakit kabili 
af tır ve Meclisi Âli de bu esasata istinaden fer'
an zimethal olanların affı taraftarıdır. 

Şimdi şekli affa gelelim. Adliye Encü
meninin mevkii müzakerede bulunan mazbata
sının mündereeatının kabiliyeti tatbikiyesi'yok
tur. Binaenaleyh, bunda hiçbir faidei ameliye 
mutasavver değildir. Onun için bunu amelî bir 
şekle sokmak lâzımgelir. Bunu istiklâl mahke
melerine tevdi etmek, yani bu affı istiklâl mah
kemelerine-tevdi etmekteki hikmeti anlamıyo
rum. İstiklâl mahkemeleri esas evrakı tetkik et
sin. Hilafı hakikat olarak mahkûm edilen kim
seler varsa veya mağdur olan kimseler varsa 
bunları affetsin, gibi bir mâna çıkıyor. Halbuki: 
Bu katiyen mutasavver değildir. İstiklâl mah
kemeleri kendisinin mahkûm ettiği bir kimseyi 
hilafı hakikat mahkûm etmişim, demez ve bun
dan hiçbir faide çıkmaz ve istiklâl mahkemele
rinin esasen başlarından aşkın olan işleri bu 
gibi binlerce evrakın tetkikine müsaade etmez. 
Onun için istiklâl mahkemelerine tevdii caiz de
ğildir. Esasen bendenizin düşündüğüme na
zaran bunu istiklâl mahkemelerine veyahut di
ğer bir mercie tetkikini tevdi etmek katiyen ca-
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iz değildir. Çünkü hükümler sarihtir. Aslan met-
haldar olanlarla fer'an zimethal olanların mah
kûm oldukları mabihülistinat olan maddeler ay
rı ayrı maddelerdir. Malûmuâliniz fer'an zimet
hal olanların cezası başkadır, maddesi başkadır 
ve hükümde hâkim bunu ayırmak mecburiye
tindedir. Filânca adam aslan zimethal olduğu 
için filânca madde mucibince, filânca adam fer'
an zimethal olduğundan filânca, madde muci
bince demek lâzımgelir. Her ilâmda fer'an zi
methal olan kimseler esasen münderiçtir. Bina
enaleyh alelitlak bir maddei kanuniye yapılır ve 
denilir ki : Hıyaneti vataniyeden dolayı kanu
nu mucibince şimdiye kadar fer'an zimethal 
olanlar affedilin iştir. Müddeiumumi elindeki ilâ
ma bakar. Filân adanı fer'an zimethal ve mev
kuf, gider tahliye eder, ilâmına işaret eder, fi
lân kanun mucibince affedilmiştir diye. 

ikinci biı* mesele vardır. Bir de maznun olan
lar' vardır. Muhakemesi olmamış, maznun ve 
mevkuftur. Onlar hakkında ne yapılacaktır? On
lar hakkında da bendeniz ikinci bir madde tan
zim ettim. Gerek istiklâl mahkemelerince ve ge
rekse mahakimi nizamiyede hiyaneti vataniye
den dolayı maznun olup da mevkuf bulunanlar 
için kanunun neşrini mütaakıp derhal mahkeme 
içtima eder. bu evraka nazaran hangisi zimet
hal dir, karar verir. Fer'an zimethal olanları der
hal tahliye eder ve aftan bu suretle istifade ettirir. 
Mahkemece henüz evrakı ikmal edilmemiş, avslan 
veya fer'an zimethal olduğu taayyün etmemişse 
diğerlerine tercihan muhakemeyi ikmal eder, on
dan sonra onlar hakkında da kararını verir. 
Şimdi tanzim ettiğim mazbatayı okuyacağım. 

Madde 1. — istiklâl mahkemeleri, mahaki
mi nizamiye ve Divanı harbler tarafından Hi
yaneti Vataniye Kanununa tevfikan mahkûm 
edilen eşhastan fer'an zimethal olanlar affedil
miştir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Diva
nı harblere de veriliyor mu böyle? 

NAFÎZ B. — Verildi efendim evvelce... 

Madde 2. — Henüz haklarında hüküm sâdır 
olmıyan eşhas haklarındaki evrak mensufool-
dukları mahkeme tarafından tetkik ve henüz 

tenevvür ve tavazzuh etmemiş olan mesailin mu
hakemesi tesri edilerek fer'an zimethal bulun
duğu mahkemece takarrür eden maznunlar dahi 
işbu aftan istifade ederek derhal tahliye edilir. 

İşte teklifim iki maddeden ibarettir. Bu ka
bul edilirse kabiliyeti tatbikıyesi olacak bir şek
le sokulmuş olur. Yoksa bundan bir faidei ame
liye mutasavver değildir.. 

REÎS — Müzakerenin kifayeti teklif olunu
yor. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldır
sın. Müzakere kâfi görüldü. 

Efendim ! Maddelere geçilmesi reyinize arz 
edilmezden evvel bu kanunun makamına kaim 
olmak üzere Canik Mebusu Nafiz Beyin bir tak
riri vardır ki, tadilname mahiyetinde addedece
ğiz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bu tek
lif bir teklifi kanunidir. Bununla münasebeti 
yoktur. 

REtS — Bunu reyinize koymazdan evvel bu 
meselei müstehire meselesini arz ediyorum. 

Tensip buyurursanız bu evrakı Adliye Encü
menine verelim. (Hayır hayır sesleri) reyinize 
arz edeyim. 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir) — Müsa
ade buyurulursa esasını reye koyunuz da o va
kit reddolımursa zaten müzakereye hacet yok. 

RElS — Efendim mazbatanın encümene iade
si hususunda bir tadilname var. Fakat evvelâ 
maddelere geçilmesini reyinize arz edeyim. On
dan sonra kabul ederseniz tadilnameler mevzuu-
bahsolur. Maddelere geçilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Maddelere geçilmesi kabul 
edilmedi. Adliye Encümeni mazbatası şayanı 
müzakere addedilmemiştir. 

,2 — Canik Mebusu Nafiz Beyin, istiklâl mah
kemeleri, mahakimi nizamiye ve divanı harbler 
tarftndan hiyaneti vataniyeden dolayı mahkûm 
edilen fer'an zimethal eşhasın affına dair kanun 
teklifi (2/375) 

REtS — Efendim, Nafiz Beyin teklifi, teklifi 
cedittir. Bunu Lâyiha Encümenine gönderelim. 

(On dakika teneffüs) 
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ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 3,30 

REİS — Hasan Fehmi Beyef enli 

KÂTÎP : Haydar Bey (Kütahya) 

REİS — Celse küşadedildi. 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Batum, Mebusu Fevzi Efendi ile arka

daşlarının, Elviyei Selâseye bir heyeti tahkikiye 
izamına dair takriri 

RE IS — Elviyei Selâse hakkında Kars me
buslarının verdikleri takririn, Dahiliye Vekili 
ve Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin huzuriyle 
müzakeresini emir buyurmuştunuz. Kendileri 
gelmişlerdir. Şimdi müzakeresine geçiyoruz. 

Evvelâ sahibi teklif söyliyeeektir. 
VEHBİ B. (Karesi) — Geçenki sözler mahfuz 

değil mi efendim? 
REİS — Evet mahfuzdur. 
ALİ RIZA B. (Kars) — Efendiler hiç şüphe 

yok ki, Meclisi Millîniz gayesi ve vazifei millîsi 
uğrunda kaç seneden beir çabaladığının netice
sini tahmin etmiştir. Bununla beraber bu mu
vaffakiyetini kavileştirmek ve idame etmek için 
mutlaka memlekette kanunu hâkim kılmasına 
ihtiyaç vardır. Beş imza ile biz Elviyei Selâse 
mebusları bir takrir vermiştik ve o takrirde eş
hası mütegallibeden de bahsetmiştik. Halbuki 
iki gün evvel zannedersem, Vehbi Bey kardeşi
miz buyurmuşlardı ki, memlekette ya mütegallibe 
yoktur. Ya kanun yoktur veya Hükümet yok
tur. Bendeniz de bunu tasdik ederek diyorum 
ki; memleketimizde ya kanun yok veya Hükümet 
yoktur. Bu ikisinin birisi, yani ya kanun veya 
hükümet olursa mütegallibe ne olur? Bir hiçtir. 
Arkadaşlar, yarım asırdan beri Çarlığın pençei 
istibdadında yaşamış ve pek çok kanlar, canlar 
feda ettikten sonra Anavatana yeniitihak etmiş 
olan Elviyei Selâseye ait söyliyeceklerimden mü
saade buyurulursa on bir maddeyi muhtevi bir 
teklifim vardır. Bu on bir madde üzerine becer
diğim kadar Meclisi Âlinizi tenvir ve haberdar 
edeceğim. 

Birincisi efendiler Elviyei Selâse 1336 senesi 
nihayetlerinde işgal edilmişti. Badelişgal bu za
vallı ve felâketzede ahaliden dört defa vergi 
alındı. Gerek vergi, gerek aşar ve gerek ağnam 
ve daha bilmem neler.. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ali 
Rıza Beyefendi bir vergi dört defa alındı diyor
lar bunu izah buyurunuz. 

ALİ RIZA B. (Devamla) — Dört defa alın
mıştır. Deyince zannedersem anlaşılır. Evet dört 
defa alınmıştır. Bir dörde taksim edilip alınır
sa ne demek olduğu anlaşılır. Sonra yaz geldi, 
ahalinin bağları, bahçeleri, çayırları ortalıkta 
mahvoldu. Halbuki yedi seneden beri çarpıştık
tan sonra ve son ermeni taarruzunda varını yo
ğunu bırakıp kaçan ve ordumuzun muzaffer 
bayrağı altında anavatana iltihak eden ahaliye 
bizler muavenet edecektik. Halbuki cayırları, 
bahçeleri ve bağları mahvolduktan sonra, ordu
muz Kars'ın istirdadında yüz bini mütecaviz 
mevaşi iğtinam etmişti. 

Bu mevaşi zannedersem çok arkadaşlarımı
zın da malûmu olduğu veçhile o havalideki aha-
lii islâmiyeden, ermeniler tarafından alınmış idi. 
Nitekim Şavşat, Çıldır, Akbaba, Nahçıvan gibi 
yerler bütün bütün ermeniler tarafından topa 
tutularak tahribedilmişti. Buraların ahalisinden 
kaçabilenler kaçıp kurtulmuş idi. Mütebakisinin 
mevaşisi bütün ermenilerin eline geçmişti. Şim
di ise oraları istirdadedildi. Bu iğtinam edilen 
miktar mevaşiden hiç olmazsa ufacık birer kı
sım bu zavallılara iade edilmeliydi. Eğer Hükü
metin bunlara ihtiyacı varsa amenna. Fakat öy
le olmadı. Bu millet gayesi uğrunda canını, ma
lını feda etmiştir. Acaba Hükümet onlardan lü
zumu kadar istifade etti mi, yoksa suiistimale 
mi uğradı? Bendeniz diyebilirim ki, yalnız cep
he karargâhında, otuz bin küsur hayvan vardı. 
Bunları on beş nefer idare ederdi. Efendiler bu 
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on beş neferin bunları ne çeşit idare edebilece
ğini Meclisi Âli güzelce takdir etsin. Bu suretle 
bunlar bütün bütün mahvedilmiştir. Kars ve ha
valisi taarruzdan bir ay evvel bütün varlarını 
bırakarak kaçtılar. Ve nihayet memleketlerinin 
istirdadı üzerine ordumuzun peşine takılarak bu 
zavallılar geldiler. Fakat ne çektiler! 

Halbuki kışın geriye dönemezlerdi. Bu su
retle nafile yere gelerek mahvoldular ve bağ
ları bahçeleri de tamamiyle mahvoldu.. Halbu
ki oranın suyu Araş'tan çıkar? Belki iki met
reden fazla derinliği vardır. Bu ise sırf ahali
nin, o köylünün, o ayağı çıplağın kuvvetiyle 
çıkar. Başka suretle çıkamaz. Efendiler bu bağ
lar kendi kendine meyva yetiştirecektir, biz yi
yeceğiz... Halbuki hafta savuşur da su verilmez
se bu bağlar kurur. Tabiî bunlar düşünülme
di, bahçeler kurudu. Bundan ne millet ve ne 
hükümet istifade etti. Yokluğundan bu kürsü
de bahsettiğimiz maliyemiz de bunlardan isti
fade edemedi. Eğer bunlardan maliyemiz isti
fade etseydi, bağlar bahçeler de ahaliye tevdi 
edilse idi, çalışırlar idi. Hem bizler istifade 
ederdik ve hem ele bunlar bu mahrumiyetten 
kurtulmuş olurdu. Bu da yapılmadı. 

Sonra Maliye Vekâletimize iyi bir membaı 
varidat olabilecek Kulp tuzlası vardı. Bu tuz
lanın memurları Kağızman memlehasmdan ma
aşlarını alıp çalışırlardı ve o suretle vazifeleri
ne devam ederlerdi. Acaba bu tuzlar şimdi ne
reye gidiyor? Halbuki bu tuz membamm da 
Kağızman'ın tuz memlehası gibi aynı sistemde 
yapılmış tünelleri var.. Yani bitmez, tükenmez 
nihayetsiz bir tuza maliktir, Kıüp'unki de iyi 
bir tuz idi. Şimdi sual buyuracaksınız ki, bu
radaki memurlar ne oldu? Ve tuzlar ne oldu? 
Efendiler! Bunlar bütün Ermenistan'a satıldı. 
Zannedersem, el'an da satılmaktadır. Ama me
murlar gelir, Kağızman memlehasmdan maaş
larını alırlar. Çünkü o memlehadan başka yer
de satılmaz. Çünkü huduttadır. 

• • • • 

ŞEYH SERVET Ef. (Bursa) — Maddeten 
ispatı kabil midir? 

ALÎ RİZA B. (Devamla) — Zannedersem 
kürsüye çıkan arkadaşınız bunu düşünmüştür. 

ŞEYH SERVET Ef. (Bursa) — Öyle ise te
şekkürler ederiz. 

ALİ RIZA B. (Devamla) — Şimdi kaldı bi
nalar.. Malûmuâliniz güzel sistemde binalar 
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vardır. Bu binalardan işgal olunanlar olmuştur, 
işgal olunmıyanlar imha edilmiştir. Sonra bu 
işgal olunan evlerdeki zevata bir kere dua et
meli ki onlar o evden çıkmasın. Çıkarsa bütün 
bunları mahvederle r. 

HACI AHMED HAMDI Ef. (Muş) — Tas
dik ederiz. Memaliki müstahlasada hepsi var. 
Maateessüf bakan yok. 

ALİ RİZA B. (Devamla) — Sarıkamış orma
nı şehir içinde olduğu halde yine binalar sökülüp 
mahvediliyor. Eğer bunlar siyasi bir maksatla 
yapılıyorsa bunları bütün bütün imha, edelim. 
Değilse sebebi nedir rica ederim ?. 

YASİN B. (Oltu) — Evvelâ siyasi bir mak
satla mı yapıyorlar? (Devam, sesleri) 

ALİ RIZA B. (Devamla) — Bunların bu su
retle bahçeleri ve bağları da mahvedildikten 
sonra kış kıyamet gününde İran'a ve Ermenis
tan'a geçenler de vardır. Bu mesele tabiî, orayı 
yakından görmiyenlerc tuhaf gelecek. Fakat 
bendenizi düşündüren bir şey varsa, söyiiyecek 
çok sözlerim var, fakat tarihe karşı söylij'emiye-
ceğim. Bu ahaliye yardım edilmedikten başka, 
bağları, bahçeleri de mahvedilmiştir. Bu gibi şey
ler ancak .devri istibdatta olabilirdi, o zaman bi
le bunlar yine kendi faaliyetini ileriye götü
rürlerdi. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Şimdi ondan baş
ka bir şey mi oldu?. * 

ALİ RİZA B. (Devamla) — Fakat Hükümeti 
milliyemiz zamanında bu olmamalı idi. 

Şimdi mütegallibe kısmına gelelim. Ki bu her 
yerde vardır. Ama bunlar yalnız devri istibdatta 
ibra-zı faaliyet edebilirlerdi. Şimdi bendeniz çok 
düşündükten sonra resmî ağızlardan işittiğime gö
re bunlar iki kısıra imiş. Birisi zeki imiş diğeri hain 
kısmı imiş. Zeki kısmı olanlar; yani işinde mahir, 
zamanında kazanmış kimseler, daha doğrusu ken
di fırıldağını makinalı tüfek gibi tutarak icabetti-
ği yere döndürüyor ki, buna zeki namı verili
yor. Bu zeki namını kazananların teşviki ile on 
namuslu, en fedakâr, yani malını, carımı millî 
gaye uğrunda ve istikamet ve mesleki uğrunda 
feda etmiş olanlar tehdit ve tahriklere müstahak 
oluyorlar., Nitekim Ardahan, Artvin ahalisinin 
gördüğü gibi... Arkadaşlar ordumuz 1334 se
nesinde buraları tahliye «dip geri çekildik
ten sonra toplandık. Kendi kafalarımızla ve 
düşüncemizle bir teşkilât yaptık. • Ve o za-
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man bir ay geçmezden evvel bu Hükümet 
teşkilâtı Batum, Ardahan, Artvin, Ahiska ve 
Ardanuş'tan bir meclis intihabını emir ver
miştik o vakit bunlar kendi kendilerine inti-
habederek bize iltihak ettiler. Bu düşünülür
se ne büyük bir fedakârlık olduğu meydana 
çıkar. Bunlar derler ki ; burada bir İslâm küt
lesi peyda oluyor. Biz de onlara konuşalım. 
işte o zevattan birisinin mektubu ki, bize 
mebus diye kendi yüreğinden doğan muhabbet ile 
iltihak etmiş bir arkadaşınızın... Mektubu... 
Bendenizi burada bildiği için buraya gönder
miş. Haziranda yazmış olduğu mektubu bu
rada aldım. (Okunsun, sesleri) 

REİS —• Müsaade buyurun hatip sözünü 
bitirsin. 13u hususta ahkâmı umumiye vardır. 
Her hangi bir kâğıdı evvelâ Reis okur. On
dan sonra kâtibe verir, okutturur. Onun için 
devam buyurunuz efendim. 

ALt RIZA B. (Devamla) — Böyle oldu
ğu halde Artvin ve Ardanuş ahalisinin en 
muteberleri Ardahan'a eelbedilir. Neye mebni 
olduğu meçhul ve bunlar mükemmel bir so
padan geçirilirler. Kanunda bir defa sopa ol
madığını bendeniz iyi bilirim. 

BİR MEBUS B. — Vuran kimdir acaba? 

ALÎ RIZA B. (Devamla) — Tabiî Hü
kümet, eğer bizim kanunumuzda ve müstebit 
kanunumuzda sopa diye bir şey varsa onu 
bilmem. Müsaade buyurunuz da kimin tara
fından sopalattırılmıştır. işte demin arz et
tiğim zeki ınütegallibeler vasıtasiyle, yani 
On* Birinci Fırka Erkânı Harbi Mustafa Bey 
tarafından sopalanıp mahupsta kaldıktan son
ra, bunlar neden ise meramlarının j^erini bul
duğunda tahliyeleri emri verildi. Siz mah
kûmsunuz, siz celp bekliyeceksiniz gibi bun
lara bir şey söyleyen yok; şimdiye kadar on
lar haksız beklemektedirler. Efendiler zan
nedersem, bu yeni iltihak etmiş, tahtı esaret
ten kurtulmuş olanlara bu gibi muameleler 
hakarettir. Eğer mahkûm ve maznun olsalar 
bir şey diyemem. Eğer maznun ye mahkûm ol
duğunu o adamlar bilseler ona göre işlerini 
de bilirler. Hele şimdiye kadar bir şey de
nilmemiş , yalnız bir yanlışlık oldu denilmiş, 
beraet ettiniz diye bir şey söylenmemiş. Son
ra efendiler nefyedilenîer de var. Bendeniz 
hayatımı Rusya Hükümetinin idaresi altında 

geçirmişim. Kanunumuzdan haberimiz yok. 
Yanlış söylersem af buyurunuz. Ama Rusya 
kanununda nefiy için büyük bir salâhiyet lâ
zımdır. (Bizde de öyle, sesleri) yoksa' keyfî 
olarak bir kimsenin aleyhinde bir şey söyle
nirse nefyedilmek zannedersem doğru olmıya-
caktır. Bunlardan birisi Batum'lu Cemal Pa
şadır. Bu herif askerimiz Batum'u işgal etmiş 
iken, «işgal vakti geçtiğinden, ne olduğundan 
bahsetmiyeceğim» ve Batum'dan askerimiz çe
kildikten sonra Bolşeviklerin korkusundan 
bize iltica etmiş ve kendisi elli ve altmışa ka-
rip birsinde yaya olarak Acara dağlarını kış 
gününde aşmak suretiyle Ardahan'a geldi. 

Tevkif edilerek Sarıkamış ve oradan Kars'ta 
bir iki ay kaldıktan sonra Erzurum'a nefyedildi. 
Sonra yüzbaşılıktan mütekait Kağızman'da tica
retle meşgul Adem Rıza Efendi birden bire, ne
dense yirmi dört saat zarfında, doksan üç. hudu
dundan geriye çıkmasına emir verildi. Ama o ha
vali ahalisi için.. Bundan size ne, diyeceksiniz. 
O havali arasında tuhaf bir vaziyet hâsıl oldu. 
Gizli, gizli birbirleri arasında bu nasıl kanun di
ye şikâyet ediyorlar. Doksan üç hududundan dı
şarı bu adama yaşamak mümkün oluyor da, dok
san üç hududundan içeri yaşamak neden müm
kün olmuyor? Ha anlaşıldı. Bu ahali Ümmi, hat-
'tâ Rus darülfünununu kurtarmış . varsa bunlar 
Türkçe maksadını anlatamaz. Günah bunda de
ğil ki, bunlara yol gösteren olmasın. Sırf mak
sat bu. Bu adam askerlikten istifa ederek burada 
kaldı. Bu bizim için muzırdır. Nefyine karar ve
rilerek Erzurum'a jandarma ile gönderildi. Aynı 
suretle Ardahan beylerinden Cemal tabiî bu bir 
şüphe üzerine olmuş, divanı harbe alındı. Mah-
bus oldu. Birkaç ay hapisten sonra cephe divanı 
harbinde beraat kazandıktan sonra menfi suretiy
le Kars'ta alıkonuldu. Ardahan Kars'ın evvelce 
bir kazası idi. Kars'ta durursa Ardahan'da dur
maması nedir? Kendi kanunumuzun hüküm sür
mediğinden ileri geliyor. Çünkü kanun varsa 
divanı harbden beraat etti. Bu adam gitsin mem
leketine. Yine hilafı kanun bir şey yaptı ise ka
nun onu terbiye eder. Niçin onu memleketinden, 
arazisinden mahrum ederek hariçte bırakıyoruz 
bunu anlıyamıyorum. Tabiî bir siyasi maksat var
sa onu iddia etmiyorum. Yani olan ahvali, gelip 
geçen ahvali Heyeti Celilenize arz edeceğim. 

Sözüm geldi mebusluk meselesine: Arkadaşlar 
bu söylediklerimin doğru olup olmadığını İm söv-



lediklerimden anlıyacaksmız. Bir milletin mebus
ları ki, hürmetsiz olursa bir Hükümetin nezdin-
de, o yerin ahalisinin, ne olacağını güzel anlarsı
nız zannederim. Batum Mebusu Ahmed Fevzi 
Efendi buradan gelip gittiğinden bendenizin ma
lûmatım yok. Memuren mi, yoksa mezunen mi 
gitmiş, bunu diyemiyeceğim. Ardahan'da tevkif 
ediliyor. Emin olun, hem de o erkânı harb Mus
tafa Bey tarafından tevkif olunur: Ama kim ta
rafından, zeki mütegallibe vasıtasiyle. Bu suret
le zeki sıfatının nereden alındığını öğreneydim, 
bugün istifa edip o mektebe girmeye çalışırdır-
dım. Ardahan'da tevkif edilerek süngü ile mah
pus edildi. Kars Kalesini, Çar öyle bir kale yap
mış ki, hiç sökülmez. Orada mahpus edilmiş. 
Bir zaman sonra arkadaşımız Fahreddin Be
yin tesadüfen işittiği şey üz-erine bu hâdise Hü
kümete bildiriliyor. Bunu çıkarırlar, gider cep
heye ve oradan gelir. Bendeniz şüpheliyim ki • 
arkadaşımız .Fevzi Efendi büyük bir mahkûm 
işi görmüştür. Bu doğrudan doğruya meclisi 
millimiz namına bir tahkir olduğunu orada bu
lunan kumandanlarımız ve hükümetlerimiz bil
medi. Orada bulunan zatı muhterem kumandan
larımız ve Hükümetimiz görmedi, kimse bir su
al etmedi, işte elviyei selâse mebuslarının bi
rinci hürmeti. Muhterem arkadaşlar! Mebus 
isek bendeniz diyeceğim, bir düşündüm demi-
yeyim, fakat bir de düşündüm ki ; bir insan 
mebus olmakla hukuktan düşmez, sükut etmez. 
Bilâkis hukukunu daha iyi müdafaa etmesi lâ
zımdır. Teminin beşte bir müddet keyfsiz olan 
ve tahtı tedavide bulunan ağabeyim vefat et
miş ve usulü şer'îmiz ve millimiz her ne isi1 ala
franga saat dokuzda vefat ettiğinden o gece ce
naze kaldırılamamış. Ertesi gün saat dokuzda 
adeti millimiz \e usulü şer'i üzerine defnedil-
mistir. Bu defnedildiği günün ikinci gününde 
ikindi vakti evimizde akraba ve memurin her 
ne ise taziyeye gelen zevat otururken bendeni
zin evi müstellâh jandarmalarla ihata edildi. 
Düşündüm, hırsızlık etmedim. Kimsenin hakkı
na, hukukuna tecavüz etmedim. Nedir acaba 
bu? Jandarma kumandanı başları ucunda, Dr. 
beraber, nedir? Kitaplardan filânlardan bahse
diyorlar pek iyi dedim, memnun oldum. Sıhhi
ye tarafından birinci adım atıldığından mem
nun oldum. Cenazeden sonra kendim evi dezen
fekte yapdırdım. Lâkin ikinci defa, üçüncü de

fa ve beşinci defa yapmış olsanız hattâ beni 
kordon altına alsanız memnun olacaktım. Fa
kat bir de haber geldi k i ; mezara gittiler. Bu 
kadar jandarma filân, mezara gittiler. Nedir bu 
rica ederim eledim. Bana n»e isterseniz yapınız, 
cenazeden vaz geçiniz. Ona emri hak vâki ol
muştur, dedim. Mezar, biz ulaşıncaya kadar, 
yarıya kadar açılmış, tekrar kapatılmıştır. Aca
ba bu hangi kanun, hangi usul? Anlarım; ce
naze mezardan çıkar, ameliyat olur. Parça par
ça' yapılır. Bizde bunu görmemiştik. Ama Rus
ya'da görmüştüm. Ama döğüşlıe ölür. Kolera ile 
ölür veyahut muayenesiz gömülür, veyahutta 
şikâyet olur. Yahutta bu adam zehirlenmiştir 
diye şikâyet yapılır. Hiçbir şey olmadığı halde 
silâhlı jandarma ile, bir memurun evi sarılarak 
niçin bu muamelenin yapıldığı zannedersem 
anlaşılıyor. Bu kay.fr ve şahsi bir muameleden 
ibarettir. Bendeniz tabiî bunu bildirmeye borç
lu idim. Orada ne diyeyim artk. Şarkta ku
mandan paşamıza telgraf etmeye karar ver
dini ve telgraf ettim ki böyle olmuştur. Diğer 
başka işlerde, gayrikanuni muameleler de yapı
lıyor. Bu da böyle yapılmıştır. Rica ederim, se
lâmeti vatan namına bir heyeti tahkikiyenin, 
Şark Cephesi kumandanlığına ve Kars muta
sarrıflığına gönderilmesini, bekledim. Hiçbir 
netice çıkmadı. Muhterem arkadaşlar; hiçbir 
netice çıkmadıktan başka beş gün sonra da ay
nı hal ve daha mütecavizane bir hareket daha 
vukubıüdu. Alay 34 Kumandanı Fazıl Beye
fendi Hazretleri arabasına eşyayı yükleterek 
neferler bellerinde palaska ile evime girerek 
evimi işgal etti. Bu tuhafınıza gidecek. Bendeni/: 
evvelden arz ettim. Bendeniz şimdi hakikati hali 

• arz ettim. Şimdi bir şahıs meselesi diye bir şey 
işittim. Bendeniz evvelden dedim. Eğer ben me
bus olmakla hukuksuz olacaksam onu bildirin. 
Evet yukardan beri saydığını şeyler bana, bu 
şahsıma yapılmış. Neden dolayı söylemiyeyitm ? 
Çünkü millet millet namına yapılmıştır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karabisarı Sahih) — 
Hakkını müdafaa edemiyen bir mebus milletin 
hakkını müdafaa edemez. 

ALİ RIZA B. (Devamla) — Arkadaşcasma 
yapılan muameleleri hükümeti milliyemize, ge
rek konuştuğumuz zâbitan ve mülkiiye memur
larına, arkadaş böyle olmaz, bu memleket, bu 
millet ileri gitmez ve böyle idare olmaz dedi-
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ğimden, bu dediğimin belâsını çekmişim ve 
dilimin cezasını çekmişim, işte bunlar bunun 
için yapılmıştır. Ancak bendeniz burada bir su
çu itiraf edeceğim. Çünkü karşıda bir Türk za
biti gördüm. Acaba bir Ermeni, bir Rus ve in
giliz zabiti görmüş olsaydım, evimin içerisinde 
bunu gebertirdim ve im da şüphesizdi. (Yaşa 
sesleri). 

HACI AHMED, HAMDİ Ef. (Muş) — Keş
ke gebertseydin. 

ALI RIZA B. (Devamla) — Fikrinize bir 
şey gelmesin efendiler. Arkadaşlar; maksadım 
kendimi methetmek değildir. Yalnız beni ya
kından tanıyan arkadaşlar iyi bilir ki ; Rus 
istibdadının temeltaşının bir çeyreğini söken 
bir adam varsa bendeniz, âciz arkadaşınızdır. 
Ermenistan'a ha keza, ingilizlere boyun eğmi-
yerek Malta'ya sevk edilmeye amade olan ve 
şevkinde muvaffakiyet kazanarak geri gelip bir 
teşkilât ile çalışan ben idim. Fakat burada hak
kımı müdafaa edemedim ; çünkü karşımda bir 
Türk zabiti vardı; düşündükten sonra ne ya
pacağımı bilmediğim Ihalde kalktım. Hırslı, hırslı 
çıktım. Doğru telgrafhaneye, düşündüm bu ka
zanın da bir kaymakamı var. Bir/mebusum, her 
ne kadar mebus isem de buranın bir kaymakamı 
vardır. Reisi vardır. Buna bir defa müracaat 
edeyim. Gittim kapısını vurdum, bir kadın çık
tı. Kaymakam bey evde mit dedim. Hayır', dedi. 
Oradan gittim daireye, jandarma dairesine. Ha
san çavuş kaymakam bey makamında rai? işte 
bahçede oturuyor. Gittim bahçede oturuyor. 
Ahali var, zâbitan var. Selâmımı aldıktan son
ra kaymakam bey dedim. Evime alay kuman
danı girdi, cebren eşyamı zaptetti. Lâzımgelen 
tedabirin ittihazını rica ederim. Gel, gel otur, 
dedi, yanında bir iskemle gösterdi. Canım na
sıl oturayım, dedim. Ben sana derdimi söylü
yorum. Ben kazanın reisi diye sana müracaat et
tim. Şimdi anlaşılıyor ki, eşkiya reisi imişsin. 
Çünkü; eşkiyayı sana şikâyet ediyorum, sen de 
gel otur diyorsun, dedim. Böyle dediğim za
man kalktı, üzerime hücum etti ve jandarmaya 
tutun, vurun diye bağırdı ve bunu millet bah
çesinde yapmıştır. 

OSMAN Fi. (Lâzistan) — işte onu gebertmeli 
idin. 

ALI RIZA B. (Devamla) — Tuhafınıza git
mesin. Onu da yapamazdım. Çünkü; arada bir 

asker meselesi var ve ben kaymakama doğru bir 
adım yürüseydim, emin olun ki, millet onu aya
ğının altında çamur gibi ezerdi. Onun için ben 
yine hırsımı zaptettim. Çünkü; bir adım kay
makama doğru yürüseydim, millet onu sıkarak 
toprak edecekti. Arada alay kumandanı mese
lesi var. Oradan telgraf başına gittim. Kay
makam beyden bu muameleyi gördüm. Şark 
Cephesi Kumandanlığına telgraf ettim. Muha
keme edilmiyeceği için okumaya lüzum görmem. 
Emrederseniz telgrafların sureti var, okuyayım. 
(Hacet yoktur sesleri) Şark Cephesi Kumandan-' 
lığına ve Kars Mutasarrıflığına telgraf ettim ki, 
(5 Temmuzda hakkımda yapılan gayrikanuni 
muameleler devam etmektedir. Selâmeti millet 
namına bir heyeti tahkikıyenin gönderilmesini 
rica.ederim filân) iki gün sonra tahkikat için 
lâzımgelenlere emir verilmiştir diye bir telgraf 
•aldım. Alma ki hakkım yokmuş, sükût edeymi-
şim. Heyet geldi. Fıkra 11 'kumandamı Ziya 
Bey, maiyetinde jandarım'a talbur kusmiandam 
olduğu hakle beş kişiden, mürekkep bir heyeti 
tah'kikiye geldi. Gelir gelmez meseleyi gördü-
l'er. Artık gün gibi aşikâr olan bir şeye perde 
çekilmez. Gerelk yolda işitmişler, gerekse şe-
hirde, Hükümet konağına girdiğinde işittiler, 
Giriştiler tahkikat'a, aımıa iki gün devam etti. 
Fazıl Bey el'arı evimde duruyor. Bendeniz dı
şa rda selâmlıkta yatıyorum. Eşya- da içinde 
olduğu halde velhâsıl talhkikat neticesinde ora
dan bu çıkacaktı. Ben size ifade vermek de iş
iteni em. Ben 'böylle vazifeyi de istemem. Benim 
paramı da. vardır diyerek elini cebine vurarak 
ticarette edebilirim. Diyerek kaza kaymakamı 
Bekir Sıdkı Bey azledildi. Bu benim için pek 
büyük bir muvaffakiyet oldu. Güya ki evim
den çıkmadı. Neden, ise Ziya Bey fıkra kuman
dam kalkıyor. Bizdim asırlardan beri âdeti ka-
dimemiz veçhile kalkıp ellerime sarılıyor. Hâşâ 
•estağfurullah dediğim kaide gözümü öperek ey 
bu da bir askerdir dedi. Ben neyim Fazıl Bey 
dedim. Hattâ Divanı Harlbden terfian beraet 
ettirildi. Alay kutoandanılığı verdiler. Zan
nedersem ben Fazıl Beyden daha az hizlmet et-
mıemişimdir. Onların hukuku ile bir miralayın, 
*bir kumandanın hukuku 'bir değirmidir efen
diler? 

OSMAN B. (Lâzistan) — O, bu memlekette 
maalesef hâsıl olmaımıştır. 
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ALİ RIZA B. (Devanda) — Sonra bendeniz 

<art.uk reisini »bir şey yazdım, verdim İki: Ue-
yeitdniz bu va'kayı gözünüzle gördüğünüz kaide 
'evimden el'an çıkarmam ışsmızdır. Daiha tak anı
nı ülüm yoktur dedim eı'kartlmadi'lar. 

ŞaihMeriniiin bir kısmını söylemıediklterkıdeıı 
dolayı da şikâyet ettim. Şifahen h'eyeJt dedi ki ; 
artık hakiJka!t tamaimiyl'e meydana çıiktııktan 
sonra buna lüzUm ıgörmedlk, çünkü ha'kikat 
meydandadır. 

Alay Kumandanı ne yapmış, cenazeye ne 
yapmiişkır? Kaymaikalm ne lisan kullandı; bu 
şikâyetler için fazla şahit söyftetaıeyte lüzum 
yak; pekıi ben haık'kı.mı nereden beiMâye'eeğkn 
dedim. .Hakimindir dediler. Evrakı tahfci'kiye 
'maihkeimei aidesine verilecek... 

OSMAN B. (Lâzisfau) — Zarfın ieinde maz
ruftur dediler: 

ALİ RİZA B. (Devamla) — Bendemiz mah-
ıkemei aidesindcn âdilâne bir hüküm beklediğini 
halde" aldığım bir maznun celpnamesi. Ben maz
nun olmuşum da haberim yok. 

Demin de arz ettiğim gibi tarihimiz olmasa 
söyliyeceğim daha çok sözlerim vardır. 

Fakat lüzum görmiyccçğim (Söyle, söyle ses
leri) Lüzum görmüyorum. 

Bendeniz Heyeti Celileden rica edeceğim ki; 
ısrar etmesinler. Lüzum görmüyorum. Çünkü; 
tarihimize yakışmaz. Hiç, şüphe yoktur ki; bura
ya toplanan muhterem arkadaşlarımız pek iyi 
bilirler. Nasıl ki, Kanunu Esaside gösterildiği 
veçhile, bir mebus, yalnız dairei intihabiyesinin 
mebusu değildir; bütün hükümetin idare ettiği 
yerlerin mebusudur. Bunu bildiğinize de şüphem 
yoktur. Fakat bir defa daha hatırınıza getirece
ğim, vereceğiniz karara göre hareket edersiniz; 
tabiî benim şahsıma yapılan işte, bendeniz hak
kımın aranılmasını buradan beklerim. Yalnız 
hissenize isabet eden mebusluk hakkını Heyeti 
Celilenize tevdi ederim. Bendenize yapılan tah
kirden hissenize ne kadar isabet ederse onu He
yeti Celilenize tevdi ediyorum. Elviyei Selâse ki, 
bu vatandan ayrılmış ve istipdathı rdan kurtul
muş ve tekrar yeni vatana iltihak etmiştir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Bunları söylettiriyoruz maalesef! 

ALİ RIZA B. (Devamla) — Bendeniz arz 
ettim. Tarihimiz olmasa daha söyliyeceğim var. 
Ne ise hakikatlerin meydana çıkarılması, orada 
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kanunun memlekete hâkim olması için her halde 
rica edeceğim ki, içerinizden bir heyetin gönde
rilmesini münasip görelim. Birkaç gün evvelki 
bir içtimada bir iş vardı ki, Müdafaai Milliye 
Vekili Faşa Hazretleri buyurduklar ki, ey ne 
yapalım müfettişimiz yok da biz her işi göremi
yoruz. Sonra bu topu, bu tüfeği müfettişlik 
teşkilâtına vermişler ki, güya görsünler. Rica 
ederim görmek, göz ile görmek ise mmtakalarda 
müfettiş birkaç mıntakaya ayrılmış yerleri nasıl 
görür? Meselâ Trabzon'da oturan bir müfettiş 
Kars'ı göremez. Her memurun yanında müfet
tiş olsun; ne olur? İllâ ki, kanun memlekete hâ
kim olsun. Yoksa müfettiş hâkim olamaz. Hiç 
biı- vakit müfettiş filân fayda etmez. Bendeniz 
bu müfettişlik meselesini söyliyecektim. Bilmem 
neden böyle bir meclis görmediğimizden mi, hiç 
olmazsa samiiıı yerinde oturamadığımızdan mı, 
söyliyemedim. Görmek bir hata ise görüp yap
mamak bu nedir rica ederim? (Cinayet, sesleri) 
Bir kaymakam, bir memur - işte birkaç arkadaşı
nız da yalnız bizde olmadığını ispat ettiler - Bir 
yerden azledilip oradan başka yere tâyin edili
yor. Görmemek hata ise görüp yapmamak o ne
dir? 

VEHBİ E t (Konya) — Değişmese yazık 
olur. Bu halleri düşünsünler de Müfettişlik Ka
nununu ona göre yeniden tertibetsinler... 

ALİ RİZA B. (Devamla) — Makina bozuk, 
makinanın bozukluğundan kürsüde çıktılar, iza
hat verdiler... Bendeniz diyorum ki: Makina bo
zuk değildir. Makinayı bozan makinisttir; maki
nist bozuktur. (Bravo, sadaları) Makinist iyi 
olursa makina iyi olur. (Bravo sadaları, alkışlar) 
Bozuk makinanın yanma beş tane daha bozuk 
makina koy! Sacla verir mi? Vermez, illâ bu ma
kinanın hangi vidası bozuk ise çıkarıp onun yeri
ne yenisini takmalıdır. 

VEHBİ B. (Karesi) — O hakle Ali Rıza Bey, 
biz düzeldim. Çünkü makinist biziz... 

ALİ RIZA B. (Devamla) — Muhterem arka
daşlar rica-ederim, bendeniz güldürmek maksa-
diyle söylemiyorum. Kendim gülüyorsam o da 
hırsımdandır. Ben mebus olarak gelmedim. Bir
kaç defa istifa ettiğim halde millet bunu benim 
boynuma yükletti ve yüklediği için ben bu yükün 
altından nasıl çıkacağımı düşünüyorum. Güldü
ğüm de hırsımdandır. Efendiler, bendenizde bi
raz hissi millî var. Yedi sene evvelini demiyeec-
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ğim. Yedi seneden beri bu millet ve bu vatan uğ
runda sarf ettiğim kanımı hebaya vermeyi düşün-
meseydim. bugün bu kürsüde bendenizi gönniye-
cektiniz. Bendenizi bir dağ başında birkaç yüz 
kişi ile görecektiniz ve İngiliz parası aldı, Er
meni parası aldı diye telgraflar alacaktınız. Ve 
bu kürsüden Ermeni taraftarıdır, diye namıma 
lanet okuyup lanet ile yâd edecektiniz. Ama ma
alesef haberiniz olmıyacaktı. Ben ne çeşit işler 
gördün; de sabrettim. O zayi etmiş olduğum kan
ları kendim çiğnemek istemedim. 

Sonra; bu müfettişi umumilik teşkilâtı emrin
de olan topun her ne kadar, kaç batarya olacağı 
maddede malûm değilse de her halde birkaç ba
tarya olacak ve bunlar da İngilizlerden para al
mış, isyan etmiş, diye beni takibe çıkacak idi. iş
te bunu dâ iyi düşünelim. Lâyiha encümene git
miştir. Encümen azalarından rica ederim ki; o 
lâyihayı güzel çıkarsınlar. Şimdi bize öyle müfet
tişler elvermiyeeek... Müfettiş, Mehmed dayının 
gidip köyünde oturacak ve şikâyetini onun kendi 
dilinden işitecek ve vazifesini o suretle yapacak. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Size tebliğ edilen 
celp müzekkeresi ne vasıta ile geldi? 

ALÎ RIZA B. (Devamla) — Onu da okuyun
ca anlarsınız... Şimdi yalnız bir şey unutmuştum, 
onu da söyliyeceğim, evvelden yapılan muamele
ler, o zamanki hükümet namına yapılırdı. Şimdi 
yapılan muameleler Hükümeti milliyemiz namına 
yapılıyor. Ahali oldukça cahil ve bu nizama âşinâ 
değil. Böyle olduğu halde bu muameleyi Mehmed 
dayı ile Ahmed dayı kendi aralarında mukayese 
ve tenkid ediyorlar. Tenkid nedir, diyeceksiniz 
beyler! Bir malmüdürünün aldığı vergiyi diğer 
malmüdürü de alıyor. Tahkik için size köylünün 
ve köyünün ismini zikredeyim. Ona göre tahki
kat yaparsınız, hakikat böyle çıkmazsa deyin ki, 
sen yeni geldin. Bizi başka lâflarla işgal ve iğfal 
ettin, diye beni lâzımgelen ceza ile tecziye ediniz. 
Teklifim budur ki; bir heyeti tahkikiye oraya 
gitsin. Orada haksızlık edenlerin cezasını versin. 
O ahali o millet de görsün ki; bir Meclisi Millîmiz 
varmış. Bizi müdafaa için haksızlıkların ve gay-
rikanuni muamelelerin önünü almaya gelmiştir. 
Diye yeniden Elviyei Selâsede bir his uyansın. 
Meclisi Mi o ahalinin eline bir sermaye vermiş
tir ki, işgalden birkaç ay sonra Kanunu Esasi 
diye bir şey geldi. Ve bunu herkes okudu. (Teş
kilâtı Esasiye Kanunu, sesleri) O kanunun birin
ci maddesinde hâkimiyet hilâkaydüsart milletin-
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dir, dediği halde; hayır mahkûmiyet bilâ kayıt 
ve şart milletindir, efendiler. (Bravo, sadalan, 
alkışlar) Bendeniz hiçbir Vekâleti izahata davet 
etmedim. Çünkü maksadım Hükümeti tenkid et
mek değildir. Hükümete de bizim kendi arkadaş
larımızı seçip Soymuşuz. Yalnız ne sebebe mebni 
Bekir Sdkı Bey o heyet tarafından azlolunduğu 
halde yeniden tekrar İğdır'a tâyin olunmuştur? 
Bu adam, Ermenistan ile hudut olan öyle bir si
yasi yere ne sebebe istinaden tâyin olundu. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Nerelidir bu herif? 
ALİ.RIZA.B. (Devamla) —Ben ne bileyim 

nereli? 
NEBİL Ef. (Karaöıisarı Sahib) — Müstem

leken" değil, korkma... 
ALİ RIZA B. (Devamla) — İşte etendiler, 

birinci teklifim heyet... Aranızdan mutlaka bir 
heyetin gönderilmesini selâmeti vatan naımna 
rica ederim. 

İkincisi; bu memurlar, hiç olmazsa heyet gi
dinceye kadar muvakkaten iş başından geri alın
sın. Çünkü bunların zaten ve kanunen iş başın
da kalmaları icabetmez. Azledilip tekrar tâyin 
olunmuştur. Artık icabeden tedbir Heyeti Ce-* 
lilenize aittir. Arkadaşımdan bendenize gelen 
bir mektupla maznun celpnamesi okunacaktır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Celpname size ne vasıta ile gelmiştir? 

ALİ RIZA B. (Devamla) — Resmî numara 
tahtında ve jandarma ile gelmiştir. 

REİS •>— Efendim mektup, ArdanUş hâkimi 
sabıkı Mehmed Fevzi imzalıdır. Takrir mahi
yetinde olmadığı için Meclisi Âliniz arzu. ederse 
okuyabiliriz. Takrirde bir fıkra vardır. Müca
vir bir devletin münasebatma taallûk .eder. Ben
deniz o fıkrayı tay ile okuyacağım arkadaşımız 
arzu ederse, nizamnamemiz sarihtir. Beni di
vandaki arkadaşlarıma şikâyet eder ve o fıkra
da bir mahzur olup olmadığını tetkik ederler. 
Ben mahzur görüyorum, o fıkrayı okumayaca
ğım. 

Muhterem biraderim Ali Rıza Beye; 
Birader sâyinizin semeresini iktitaf etmeniz

le mübahat ederim. Kağızman tarafından 'Bü
yük Millet Meclisine mebusen izam kılındığınızı 
tebrik ederek elinizi sıkarım. Ey eski -arkadaş! 
Batum ve havalisinde yalçın kayalar etrafında 
titrerken şimdiki mesut halimiz, hayalimizde 
teeessüm etmiş bir - madde idi. Elhamdülillah 
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muvaffak olduk. Ne büyük saadet. Batüm Me
busu Mehmed Edib Efendi ve Ahmed Fevzi efen
dileri takdim ediyorum. Tabiî görüşürsünüz. 
Mehmed Edib Efendiye medrese hakkında biraz 
fikir beyan ettim, sizin dahi medrese hakkında 
muavenetinizi ümidederim. Bir varak pare ile 
dainizi aramak sizlere ait bir meseledir. Arka
daşlarımızın İngilizlerin zenciri esa/etinden ha
las olduklarına dair cansız bir haber aldım. Ha
kiki ve berhayat olduklarını havi şükkamza in
tizardayım. 

Ankara Büyük Millet Meclisine ve bu hava
liden giden mebus efendiler vatanımızın atisi 
hakkında çalışmakta müttehit bulunacağınıza 
emniyet baftış olmuştur. Hazreti Musa ile Cenabı 
Hak meyanesinde olan hikâye hatırıma geldiğin
den münasip ve gayrimünasip şeyler yazdım, 
başka bir mecburiyet karşısında değildir. Böki 
uhuvvet. 

12 Haziran 1337 
Eddai 

Ardanuç Hâkimi Sabıkı 
Mehmed Fevzi 

ALÎ RIZA B, (Kars) — Bendeniz mektubun 
buralarının okunmasına lüzum görmezdim. Asıl 
tayyedilen nokta lâzımdı, o da okunmamıştır 
efendim. 

REİS — Arz ediyorum. Arkadaşımın hakkı 
vardır, isterse divan heyetine arz etsin. 

Celpname de; zem Ve kadih dâvasından do
layı Kars Bidayet Mahkemesinden gelmiştir. 

AKİF B. (Batum) — Muhterem arkadaşlar; 
bendeniz bilâ müddet mezuniyetle Meclisi Âli
niz tarafından dairei intihabiyeme elviyei selâ-
seye, vazifeten gitmiş olduğum cihetle dokuz ay
dan beri seyahatimde gördüklerim ve işittikle
rim hakkında Meclisi Âliniz müsaade büyurursa 
malûmat arz edeceğim. Fakat mektepten mezun 
olmadığımız dolayısiyle yalnız medreselerde ho
calardan tahsil gördüğümüz cihetle kusurumuz 
olursa affını da istirham ederim. Seyahatimde 
ne görmüş ve ne işitmiş isem dakikası dakikası
na hepsini dercetmişimdir, hepsini aynen zatıâ-
lilerine okuyacağım. 

Muhterem mebus arkadaşlar; 
Dairei intihabiyemde deruhde etmiş olduğum 

vazifemi ifa için buradan gittiğim zaman misakı 
millî dairesinde bu ağır ve şümullü vazife beni 
Ürkütmüştü. Fakat Büyük Meclisin azim ve ira-
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desini haiz olduğum için vazife ne kadar müş
kül olursa olsun, her halde misakı millînin ben
den istediği bir hediye olduğu için, millî azme 
ve oradaki milletin fedakârlığına dayanarak 
mmtakaî faaliyetime girdim. Seyahatlerimde 
gördüklerim işittiklerim hakkında vazifeyi iyi 
yapabilmek için maruzatımı şöylece ayıracağım: 
İşgalden evvel bir, elviyei selâsenin işgalinde 
iki, işgalden sonra üç. 

REİS — Şifahen iradı hitabet etmek için 
müddetiniz gayrimuayyendir. Kâğıdı okumak 
için bir çeyrek saat vaktiniz vardır. 

AKİF B. (Batum) — Bir çeyrek saate kadar 
biter. 

1. İşgalden evvel : Buradan hareketimizde 
bir sinema gibi geçtiğimiz Anadolu köylerinde 
ve şehir ve kasabalarında Büyük Millet Mec
lisine büyük bir itimadı tamme olduğunu gör
dük. Ve hissettik. Ahali Büyük Millet Meclisin
den dört şey istiyordu. Biri jandarmaların, ikin
cisi mültezimlerin tazyikinden kendilerinin kur
tarılmasını, üçüncüsü ilim ve maarifin intişarı 
İçin mekteplerin küşadedilmesi keyfiyetleri he
men her uğradığımız yerlerde milletin derdi idi. 
Trabzon'a geldiğimizde Şark Cephesi Kıtaatı Er
menilerin- üzerine hareket etmiş ve Kars'ı işgal 
etmişti. Müstacelen Şark Cephesi Kumandanlığı 
ile görüşmeye gittim. Kendileriyle Kars'ta gö
rüştüm. Bizim sahai faaliyetimiz bittabi Batum 
Ve havalisi olduğu için yekdiğerimize tevdiatta 
bulunduk. Ve görülen lüzum üzerine bir kuvve
ti iman ve mefkure ile yürüyen ordunun istik
bal için Kaflann öbür tarafındaki mazlumlara 
da kâfi geleceği ve Türk gücünün her şeye kâfi 
geldiğini anlatıyordu. Biz bir taraftan cemiyeti 
islâmiyenin hattı hareketini hükümetin harekâ
tına tevfik ediyor ve diğer taraftan Batum ve 
havalisinde ahalinin kuvvei maddiye ve mâııe-
viyelerini tanzime uğraşıyorduk. 

Ermeni meselesi bittiği sırada düşman iki-
leşti. Bunun önünü almak için hareket eden si
yasete biz de tevfikı hareket etmek mecburiye
tinde kaldık. Şu aralık Rusya dostlarımızla yi
ne dostumuz Gürcüler arasında harb başladı. 
Bunda siyaset devreleri bittiğinden Batum'un 
tahtı işgale alınması hakkında cephe kuman
danlığına mütaaddit raporlar takdim edilmişti. 
Harbin başlangıcında Gürcülerin muavenet ede-
miyeceğini bilemiyorduk. Fakat her halde Tif-
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lis'e gönderilmiş olan siyasi memurlarımızın 
tecrübesiz olduğunu da bilnîiyorduk. Gürcüle
rin her zaman istinad ettikleri iğfalkâr ve cazip 
vesaiti siyasiyelerine firifte olarak raporlariyle 
gerek merkezi hükümeti ve gerek Şark Cephe
sini .-kandırmışlardı.. Bizim tecrübemizin vermiş 
okluğu kuvvetli deliller bunlar yanında sönü
yordu. Ve bir taraftan dahi Büyük Millet Mec
lisi kürsüsünde Hariciye Vekilimiz Batum hak
kında katı beyanatta bulunurken, bâzı maha-
filde Batum'un Gürcülerde kalması fikri müs
tevli bir hale gelmişti. Hasbeteıı liddesais galip 
oldular. Fakat hükümetin azmi sayesinde Ar
dahan ve Artvin'in siyaseten Anavatan'a ilhakı 
ve Batum'la Aeara'nın bundan .mahrum bırakıl
ması bir kısım ahali üzerinde çok suitesir hâ
sıl etti ve kendilerini inkisarı hayale •uğrattı. 
Biz, derhal ahali arasına girdik. Büyük Millet 
Meclisi ve Hükümetin bu islamlardan vazgeç
mediğini ve siyasetin icabettiği veçhile sabır ve 
tevekkülle eşrefi saati beklemeyi tefhim ve ta
lim ettik. Gürcüler Tiflis'i ve hattâ Gütayisi 
bile kaybetmiş ve bütün partiyi kaybedecekleri 
tahakkuk etmişti. Bu esnada bizim diplomatla
rımız Gürcülerin mukavemet ve muzafferiyet-
lerinden. bahsediyorlardı. Aynı zamanda da 
ahali galeyana gelmiş, her gün bize müracaatle 
harekât için emir bekliyorlardı. Fakat biz yine 
sükûnet tavsiye ediyorduk. Müttefiklerimiz 
Bolşevikler Çoruh nehrini geçecekleri sırada 
cemiyeti islâmiyenin harekâta geçmesi emri ve
rilmiş idi. Maatteessüf cemiyeti islâmiye rüesası 
müteferrik bulunan teşkilâtın başına geçmek 
için Atrvin'den hareket ettikleri gün, Ruslar 
Gürcü arazisinden addettikleri Ahıska ve Ço
ruh nehri tarafından memlekete •girmişlerdi. 
Yani siyasi fırsatlardan emrivaki ihdas etmiş
lerdi. Şöyle ki : 

1. Tiflis'teki heyeti siyasiyemizin huzuzatı' 
gaf ilân elerine bedel, hükümeti iğfal etmeleri. 

2. En son dakikaya kadar fikirlerinde 
musir olup vakit kaybolması. 

3. Gürcülerin kuvvetlerini iyice takdir 
edememiş olmaları. 

4. Batum'a yirmi beş bm mükemmel ve 
mücehhez Gürcü kuvveti yığılmış iken aske
rin tahşidatmdan perakende ve irtibatsızlık 
hâsıl edilmiş olması idi. Batum'a giren as
kerin kumandam ifayı vazife etmesidir. Fa

kat kumanda heyeti ne askerî, ne de Cemiye
ti İslâmiye teşkilâtını idare edebilmiştir. Ço
ruh Kumandanı Ali Rıza Beyle istinadettik
leri bâzı kimseler kıtalarını terkle yağmaya 
iştirak etmiş olduklarından kumandasız ka
lan asker esir edilmiş, üç gün tevkif edilerek 
aç bırakılmış bu açlara ve siperlerde yatan 
şehitlere bakan olmamıştır. Bu yağma mu
maileyh Ali Rıza Bey m dayısı Ahmed Bey ta
rafından tertip ve ifa edilmiştir. Askerî mağ
lûbiyetten ziyade siyasi bir mağlûbiyet olan 
Batum meselesinin günahkârlarını aramak 
vo cezalarını tertibetmek lâzimeden idi. Batum 
havalisi bu sebepler tahtında başka ellere geç
ti. 

o. İşgalden sonra : Acara'ya tekrar git
tim: Bilcümle ahaliye lâzmıgelen surette 
ümitkâr nesayihte bulundum. Avdette yeni 
işgal edilmiş Artvin ve Ardanuç ve Şavşat eş
rafından on kişi ile beraber büyük bir faali
yette bulunduk. Cemiyeti İslâmiye nezdinde 
mühim hizmetler ifasından sonra yine Cemi
yeti İslâmiye ve işgal ordusiyle Artvin'e git
miş idik. Orada kaymakam vekâletine tâyin 
edilmiş olari Ömer. Kâmil Bey hapsedilmişti. 
Sokaklarda müteheyyiç ve süngülü efradı 
askeriye devriye geziyordu. Bu hale hayret 
ettim. Ertesi günü mevkufları ziyarete git
tim. Ömer Kâmil Beyle görüştüm, hapsinin 
sebebini bilmiyordu. Halbuki dışardaki ahali, 
mevkufların, memleketin en münevver ve na
muslu adamları olduklarını söylüyorlardı. Bil
hassa kaymakam vekilinin geceli gündüzlü 
vatanın selâmeti yolunda ahaliyi irşada ve 
memleketi Büyük Millet Meclisinin umde i 
faziletkâranesine, dürüst muameleleriyle, kıy
metli nutuklariyle raptetmeye muvaffak olmuş 
vo hattâ efendiler, her hangi bir dost ve 
düşmana karşı Artvin ahalisinden' üç, bin fe
dakâr da hazırlamıştı. Oraları işgal eden 
alayları beslemiş, kışın tesiriyle irtibatsız kal
mış olan kıtaata mühim müzaharetler yapmış 
olan Müdafaai Milliye ve belediye heyetleriyle 
kaymakam tevkif edilmişti. Şavşat'ta ise arka
daşımız Mebus Ahmed Fevzi Efendi askeri mü-
sellâh takibata mâruz kalmış, maahaza kendisi 
Ardahan'a savuşmaya muvaffak olmuştu. Ar
dahan'a gittiğim zaırian tevkif at işlerini ikinci 
fırka erkânı harbiyesi reisi Yatıya'lı Mustafa 
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Beyin idare ve tahkik etmekte olduğunu öğren
dim. Tevkif edilenler bin türlü mezahim ile 
mitrayözler, müsellâh efrat ile Ardahan'a seyk 
edilmişlerdi. Mustafa Beyi Mebus Ahmed Efen
diyi de tevkif ile süngülü efradın muhafazası 
altında Kars 'a sevk etmiş ve orada hapsettir-
miştir. Mustafa Beye yanlış hareket etmekte 
olduğunu ve bilâlüzum namuslu adamları, öte
kinin berikinin keyfi için hapsettirmenin, bil
hassa işgal ferdasında, muvafık olmadığını ve 
Ahmed Efendinin tevkifi Kanunu Esasiye mu' 
halif olduğunu söylediğim zaman, beni idam 
etseler böyle yapacağım- demekle Kanunu Esa
siyi de tanımamakta olduğunu işrabetti. 

Halbuki mesele şundan ibarettir. İşgal aka
binde Nuri nam hüviyeti meçhul bir şahıs Ba
tlım'dan Artvin'e gelmiş ve işgal kumandanı 
Şükrü Beye kendisini takdim etmiş ve yollar 
açılıncaya kadar kayrılmak üzere kaymakam 
vekiline tavsiye etmiş, alayın Batum üzerine 
hareketinden sonra kaymakam vekili bu çocu
ğun etvar ve ifadelerinden şüphelenerek hak
kında tarassudatta bulunmuş ve her halde şüp
heli olduğunu keşfetmiş ise de tahkikatı hafiyi 
ile işi .tahkik etmekte iken, bu Mehmed Nuri 
de, ötekine berikine, Gürcü taraftarı diye teh-
didatta bulunarak celbi menafie başlamış ol
makla, tahkikatı teşdidettiği sırada Şavşat'a 
kaçırılmış ve orada Hilmi Beyin yanında bir 
müddet kaldıktan sonra Ömer Kâmil Beyin; 
bunu tutup kendisine teslim edilmesi için. Me
bus FeA ẑi ve Yüzbaşı Ali Rıza beyler vasıtasiy-
le haber göndermesine, rağmen, Ardahan'a aşı-
rılarak orada Erkânı Harb Mustafa Beye der
dest ettirilmişti]'. Mustafa Bey Şavşat'tan al
dığı, talimat üzerine bu çocuğu darp ile Artvin'
de tevkif edilenlerle Mebus Ahmed Fevzi Efen
dinin, Grürcü Bplşevikleriyle teşriki mesai ede
rek hükümete isyan etmiş olduğu şeklinde tev
kif ettirmiştir. Meselenin tahakl^ık eden şekli. 
Nuri'nin evrakı tahkikiyesinde mufassalan mev
cuttur. Bunun sırf bir dolap ve iftira olduğu 
ve Hilmi Beyin oğulluğu Necib Bey ve refika
sının tavsiyesiyle* Fevzi Efendiyi Mebusluktan 
ıskat ve kaymakam vekilinin nezdinde mahfuz 
olan mektupta yazdığı veçhile, Artvin mevkuf
larına husumeti şahsiyesinden ileri geldiği ta
hakkuk etti. Buna da Nuri'yi alet ittihaz eyle
di. Bir kişinin keyfi için Hükümete istinaden ya
pılmış olan ve baştan aşağı kadar ve zulüm ve 
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kanunsuzluk olan bu işin önüne Muhterem Şark 
Cephesi Kumandan] Kâzım Karabekir Paşa ge
çerek Büyük Millet Meclisinin fazileti adalet-
kâranesini ispat eyledi. Fakat henüz müsebbip
leri ceza görmedi. Bundan hâsıl olan zararlar, 
askerin bu memleketleri fethinin aksi kıymetiylo 
ölçülebilir. 

.1. İşgal kuvvetlerine arkalarında zahire ta
şıyarak muavenet eden orduya müsellehan mü-
zaharete hazırlanmış olan ahalinin kuvvei mâ-
neviyelerini kökünden kırdı. 

2. Büyük Millet Meclisinin fazileti adalet-
kâranesini şaibedar etti. 

o. Bir zümre i islâmiyenin vahdeti islâmiye-
den ayrıldığı şayiai kâzibeleriyle o ahalinin ka
dir ve haysiyetleri rencide edildi. Bu zararlar
dan başka yapılan cinayetleri, tâdadetmek kabil 
değildir. 

4. Hafi ve celi hiçbir tahkikat yapmadan 
Yüzbaşı Reeeb Efendinin eline İkinci Fırka Ku
mandanı Mehmed Ziya imzasiyle «Artvin mül
kiye Kaymakamlığı Vekâletine ikinci Fırka Bi
rinci şubesine memur Yüzbaşı Recep Efendi tâyin 
olunmuştur. Mumaileyh her istediğini tevkif ede
bilecektir.» ibaresini nâtık açık bono bir emir ve
riyor ki, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tev
kif emri verilemez. Kaymakam vekilinin mevkii 
memuriyeti itibariyle kanunen muraat edilme
si lâzımgelen hiçbir usule riayet edilmiyor. 

5. Kanunu Esasi çiğnenerek Mebus Ahmed 
Fevzi Efendi tevkif edliyor. 

6.. Adliye Vekilinden, serapa cürüm olan 
.bu darb ve tevkifat hakkında tahkikat ve taki
bat icrasın] tekrar rica ederiz. 

7. Elyevm tahtı işgalde olan memleketler ha* 
valisinde Hükümet idaresinin anarşi şeklinde hü-
kümferma olması calibinazarı dikkat ahvalden
dir. Çünkü bu memleketlerde teşkilâtı mülkiye 
olmadığı gibi muktedir memurlar da yok. Keşme
keşin tulü müddet devamının, yeni işgal edilmiş 
aksamı memleket için iyi neticeler yermiyeceği 
şüphesizdir. Bu hususta uzun söz söylemekten ise 
maruzatımı ispat ve itminan için oralara bir he
yeti mebusa gitsin, hafi, celi tahkikatta bulunsun. 
Milletin refahı hal ve selâmetini ve adaletin icra
sını temin etsin. Züllücehalet elinde hırpalanmış 
fedakâr ahalimizin adalet dairesinde'yaşama
ları temin edilsin. Yıkılan her şey tamir edil
melidir. Rus ve Ermen» w mütegaÜibç mezalimi 
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görmüş olan bakıyetüssüyuf ahalimizin rencide 
edilmeksizin kanun ve adalet dairesinde hüsnü 
idare edilmeleri hakkında heyeti tahkikiye tâyin 
ve izamı lâzimeden ise de; icrayı muktazası lü
zumunun ledettezekkür icrayi icabmı muhterem*! 
heyeti kiramdan kemali hürmetle temenni ey
lerim. 

Batum 
Akif 

EMtN B. (Erzincan) —Efendim, cereyan 
eden müzakerat Osman Bey arkadaşımızın yap
tığı şekle düştü. Bu ya sual takriri yahut isti
zah takriri olmalıdır. Halbuki bu ne sualdir, ne 
de istizahtır. Geçen gün Osman Beye teklif etti
ğimiz veçhile, bu ya istizah veyahut sual olma-
ldır. İkincisi şurada okunan mevaddın birçoğu 
şahsidir. Şahsi olan mesail için evvelen makamı 
aidine müracaat edilsin, ondan sonra tahkikat 
yapılsın. (Hayır sadaları). 

ŞEVKt B. (içel) — Efendim, mebus tevkif 
edilsin de şahsi olsun rica ederim. 

OSMAN B. (Lâzistan) — O halde şekli mü
zakereyi tesbit etmek lâzımdır* Bu ya sual «olsun 
veyahut istizah olsun tarzında bir takrir veya bir 
teklifte bulunmak doğru değildir. Çünkü şim
diye kadar Meclisi Âliniz bunu dinledi, Yeni 
ilhak edilen memleketler hakkındaki şekli idare
nin sakatlığına ait bir- fezlekedir. Şimdi bir 
heyeti tahkikiye istiyorlar. Mesele Meclisin ma
lıdır. Orada şekli idare nasıl olmalıdır? Bu, bir 
prensip meselesidir. Meclis eğer bunu sureti 
ciddiyede nazarı itibara alırsa artık halletmeye 
çalışır. (Doğrudur sesleri) Yoksa istizah ve 
sual.şeklinde olması doğru değildir. 

DAHİLİYE VEKÎLI ALI FETHİ B. (is
tanbul) — Efendim, Kars Mebusu Rıza Beye
fendibiraderimizin uzun ifadatını teessürle din
ledi^ Bahseylediği mevaddan bir kısmı 1336 
senesine ait ve gayet eskidir. Yani demek isti
yorum ki, bunları Meclise arz etmek hususunda 
bir az teehhür etmiştir. Filvaki o zaman Erme
nistan !a yapılan harekâtı askeriye esnasında ah
vali harbiye dolayısiyle belki dediği şeylerden 
bir kısmı vâki olmuştur. 

* ALI HIZA B. (Kars) — Hakikattir efendim. 
DAtfÜUYJB VEKİLİ ALÎ mim B. (De. 

varoşa) — Bu gibi «revat, anavatanımıza ilti
hak, eden Elviyei Selâfenüzin ahvali umumiye-
sjne taallûk eden birtakım mevattan ibarettir. 

Bundan başka, kendileri- oraya vardığı zaman 
evi bir kaymakam tarafından işgal edilmiş ve 
kendisinin ifadesine göre, muhalif bir surette 
cevap verilmesi üzerine aralarında bir müna
kaşa zuhur etmiş ondan sonra biraderinin ce
nazesinin defnini müteakip bâzı ameliyatı fen-
niyede bulunulmuş... Bunlar şahsi1 şeylerdir. 
Sonra kendi hanesinde zuhur eden birtakım 
mevat vardır. Şikâyet eyledikleri mevat ara
sında bir de tuzların suiistimal edilmesi mese
lesi de vardır. Ondan başka bir mebus arkadaşı
mızın yine zannederim ki yanlışlıkla, hapsedil
miş olması meselesi var. (Vesikasını almışlar 
sesleri) 

Bendeniz öyle zannederim, gerek o şahsi olan 
mesadl hakkında ve gerekse mebusu arkadaşı
mızın hapsedilmiş olması esbabını bendeniz ilk 
verdiği takrirde tetkik ettim. Orada birtakım 
mütegallibeden bahis buyuruyorlar. Şimdi de 
onları zeki mütegallibe sırasına ithal etmişler. 
Bundan anlaşılıyor ki ora ahvalinde cari olan 
bâzı nüfuzu şahsi tesirleri vardır. Bu tesirlerin 
bir kısım ihtimalki mebusu arkadaşlarımızın 
nüfuz ve tesirlerine muhalif bir surette icrayı 
hüküm ediyordu. Binaenaleyh ahvalin evvelce 
de arz ettiğim gibi, bir kısmı eskiden, bir kısmı 
da yeniden cereyan etmiştir, 

Buyurdukları Bekir Sıtkı efendinin İğdır'a 
tâyin olunması meselesine gelince: Bekir Sitkı 
efendi kendileriyle olan şahsi münakaşa neti
cesi olarak idareden gönderilen heyeti tahkiki-
yenin raporuna istinaden azledilmiş ve yine 
heyeti tahkiflriyenin raporunda diğer bir yerde 
manii istihdam bir hali olmadığı zikredilmiş 
olduğundan kendisi üç ay evvel İğdır'a tâyin 
olunmuş. Her halde gerek bu hususat ve gerekse 
Batum Mebusu Akif Bey biraderimizin uzun 
uzadıya okuduğu mevadı - ki maatteessüf bir 
kısmını bendeniz iyice anlıyamadım - bunların 
büyük bir kısmını ilk defa olmak üzere bura
dan işitiyoruz. Bu mevad evvelemirde hüküme
te . tevcih edilmiş olsaydı vekâleti âcizi 
derhal tahkikata teşebbüs edecekti. Vekâ
letçe tahkikat yapılmadan Meclisin, kıs
men şahsi bâzı renkleri ihtiva eden bu 
meseleye doğrudan doğruya iştirak etmesini pek 
o" kadar muvafık görmüyorum. Eğer hükümet 
vazifeyi tahiMyesinde kusur edecek ve müseb
biplerini tecziye hususunda ihmal edecek olur-
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sa o zaman Meclisi Âliniz derhal meseleye va
ziyet «etmek ve Meclis namına icrayı tahkikat 
etmek lüzumunu pekâlâ takdir edebilirsiniz. 
Meclis, daha Hükümetin henüz vâsılı ıttılaı 
olan birtakım mcvad hakkında doğrudan doğ
ruya mahallinde ve bir kısmı âzami da tefer
ruata nıütaallik olan mevat hakkında bâzı hu-
süsata Meclisçe anket parlmanter şeklinde bir 
heyeti tahkikiye suretinde, işe vaziyet etmesini 
bendeniz muvafık bulmuyorum. Hakikaten bu
yurdukları beyanatın bir kısmı maatteessüf mu
cibi teessürdür. Derhal onları tahkik etmek bi
zim borcumuzdur. Gerek kendilerinin takririni 
ve gerekse diğer ifadatını aidolduğu şeyleri 
Dahiliye Vekâletine veyahut diğer aidolduğu 
vekâletlere havale buyurunuz. Tahkikat netice
sini Meclise arz ederiz. Bu tahkikat sizin kana
atinize kifayet etmiyeeek olursa o zaman bir 
heyeti tahkikiye göndermek lâzım mıdır; değil 
midir? Ona göre karar verirsiniz. 

Yoksa Hükümetçe henüz hiçbir tahkikat ya
pılmadan Meclisten derhal heyeti tahkikiye gön
derilmesi muvafık değildir ve lüzum yoktur. 

CEMİL B. (Kütahya) .— Hiçbir mebus şah
siyata tenezzül etmez. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ALÎ FETHİ B. (De
vamla) — Hayır, şahsiyat demiyorum. Müsaa
de buyurursanız kendi şahıslarına taallûk eden 
mevat vardır. Bu sözümü bitirdikten sonra 
Kars Mebusu Ali Rıza Efendinin söylediği bir 
sözü burada tashih etmek isterim. Ö da kendi
leri Bekir Sıclkı Beyle müşatemede bulunduk
ları sırada her nasılsa Bekir Sıdkı Beye, anlı
yorum. ki, Hükümet Reisi değilsiniz, eşkiya re
isisiniz demişler. Bunu zannederim ki, Bekir 
Sıdkı Bey reddetmiştir. Fakat bunu Hükümet 
namına reddetmeye mecburum.' Bizim Hükümet 
memurlarımız eşkiya reisi olamaz. Onlar Hü
kümet memurudur. Bir mülkiye kaymakamına 
eşkiya reisi demek ve onu Mecliste tekrar -et
mek doğru değildir. 

NAFİZ B. (Canik) — Eşkıyalık yaparsa 
pe yapacağız? Eşkıyadır ve eşkıyanın eşkıya
yıdır. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (De
vamla) — Affedtersiniz eşkıya değildir, efen
dim. Hükümet memuru hiçbir zaman eşkıya 
reisi olamaz, 
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NAFİZ B. ((Canik) — Eşkıyalık yapan me

mur da eşkıyadır. 
DAHİLÎYE VEKİLİ ALÎ FETHÎ B. (De

vamla) — Eşkıya değildir, affedersiniz. Manii 
istihdam bir hali yoktur. Vazifelerini gören ve 
bu suretle meşak ve meza*hime katlanmış olan 
memurlarımızı burada müdafaa etmek mecbu
riyetindeyim. Çünkü henüz tahkikat yapılma
mıştır. Onlara eşkıya reisi sıfatı izafesini kati
yen reddederim. Hiçbir zaman bir adama eşkıya 
diyemezsiniz. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) - - Dahleden 
dinimize bari müslüman olsa. 

DAHİLİYE VEKÎLÎ ALÎ FETHÎ B. (De
vamla) — Ondan sonra, bidayetteki nutukların
da memlekette kanun ve hükümet bulunmadı
ğından bahsettiler. Efendiler memlekette ka
nun ve hükümet vardır. Kanunun pari olması si
zin meclisinizin arzu ve idaresi iktizasındandır, 
Binaenaleyh bu kürsüden bu memlekette kati
yen kanun ve hükümet yoktur demek, menafii 
vataniyemizle gayrikabili telif bir fikirdir. Onu 
tashih etmek mecburiyetindeyim. Bugün envali 
harbiye dolayısiyle belki idare makinamızda bâ
zı sakatlıklar olabilir. Fakat hangi memleket 
vardır ki, harb zamanında sakatlıklardan âri 
bir surette idare makanizmasmı devrettirebil-
sin. Müsaade buyurursanız memleketimizin ka
nun ve hükümet memleketi olduğunu ret maka
mında evvelce söylediklerimi burada tekrar et
mek mecburiyetindeyim. 

REİS ADNAN B. — Efendim kifayeti müza
kere hakkında takrir vardır. 

Müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini kal
dırsınlar. (Hayır kâfi değildir sesleri) efendim 
müzakereyi kâfi görmiyenler lütfen el kaldır
sın... 

ALÎ RIZA B. (Batum) — Efendim Dahiliye 
Vekiline cevap vereceğim. (Akşam oldu yarın 
müzakere edilsin sesleri) (zaten yarın içtima 
olacaktır, sesleri)' 

REİS ~~ Heyeti Vekile huzuriyle müzakere
sine karar verilmiştir. Heyeti Vekile huzuriyle 
müzakeresine devam edelim. Memleketin bu ka-
dar mesaili umumiyesi vardır. Heyeti Vekile 
her zaman bulunamaz. Devam edeceğiz. 

F E V M ^ f . (Batumj — Efendim Dahiliye 
Vekili Beyefendinin sözlerini tasdik etmekle 
beraber bir noktasına itiraz edeceğim ki, Meclis
ten heyeti tahkikiye gitmesine lüzum yoktur 



buyurdular. Mecliste bir şey çevirmeye gayret 
ettiler. Bu cihet bendenizi teessüfte bıraktı. Ha
ta ve yanlışlık olabilir. Bunu itiraf ederiz. Son
ra müfteriler ceza görmediği gibi ve arada yara
lı düşen şûra azalan veya milis askerî yaralıları 
nakil edilirken çingenelere çalgı çaldınlmıştır. 
Büyük Millet Meclisinden oraya bir heyet gitsin 
ki ; onlara sizin için bir baba vardır, bir mec
lis vardır diyebilelim. Madem siz onlara asker
lik teklif ediyorsunuz, vergi teklif ediyorsunuz, 
başüstüne diyorlar. Kanun gösteriyoruz. Semi'-
na ve ata'nâ diyorlar o halde, burada Büyük 
Millet Meclisi olduğunu göstermek için Meclis 
âzasından bir heyet gitsin ve bu milletin feda
kârlığı ilelebet devam etsin arzusundayım. Çün
kü belki oradan İngilizler çıkarken parası kal
dı korkusundayım. Bendeniz heyeti tahkikiye-
nin her halde gitmesi taraftarıyım. O yolda tak
ririmizi vermişiz. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) —Efendi ler ge-
çen Rus muharebesinde, arkadaşlarımdan birisi 
Ruslara esir düşmüştü. Sergüzeşti esaretini şöy
le hikâye ediyordu : Esaretimden bir müddet 
sonra firar ettim. Bakü'ye çıktım, Baku Cemi
yeti Islâmiyesi beni Azerbaycan içlerine kadar 
götürdü. Gerek geçtiğim yerlerde gerek gitti
ğim yerlerde ahalii islâmiyenin hakkımda gös
terdiği hürmet her türlü tasavvurun fevkinde 
oluyordu. Kemali tehalükle kudumuma intizar 
ediyorlardı. Bu aşk, bu alâka, bu hürmet Baku'
yu işgalimize kadar devam etti. Vaktaki Baku 
işgal edildi, işgal etrafa yayıldı. Burada sükût 
edeceğim. Bu benim hikâyemi Kars mebusları
nı teyiden arz ediyorum. 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Kastamonu) — Reis Beyefendi Devletin siya
seti hariciyesine kemali ehemmiyetle taallûk 
eden sözler hakkında Makamı Riyasetin nazarı 
dikkatini celbederim. 

RASÎH Ef. (Antalya) — Ya celsei hafiye ya
palım veyahut lisanımızı tashih edelim. 

VEHBl B. (Karesi) — Müsaade buyurursa
nız burada milletimiz ve Hükümetimiz namına 
bir kelime ilâve edeceğim. Çarlığın zulüm ve is-
tipdadma kendi milleti dahi tahammül edeme
miş ve bizzat o çarlığı yıkmıştır. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Fahreddin Be
yin sözlerini tekrar söylüyorum. 

REİS —; Mesele heyeti tahkikiye gidip git
memesi meselesidir. Rica ederim bu hususta 
söyleyiniz. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Kırk küsur se
ne anavatana kavuşmak için mücahede ettik, 
mücadele ettik. Allaha yalvardık, tazarru ettik 
nihayet kavuştuk. Fakat şimdi kulaklarımızın 
dibinde yükselen bu sâda hepimizin kalbinde bir 
cereyanı itab ve elem geçirdi. Zannedersem bu 
sâda hepimizin kalbini aynı acı ve aynı duygu 
ile sızlattı, çünkü bu sâda iki mühim meselenin 
mukayesesinden haşıl olan netayici acı.ve elim 
bir şekilde kulaklarımızın dibinde haykırıyor, 
bağırıyordu. Efendiler; keski şikâyet .edenler, 
feryadedenler yalnız Kars mebusları olsaydı. 
Daha nice gizli gizli feryadedenler, feryadedip 
de feryadına mâkes bulamıyanlar var. Bir ida
rede ki, kanun muta olmaz mesuliyet kelimesi 
mevhum bir şekil alır. Mesuliyet kelimesi boş, 
kof bir vaziyet iktisabeder. O idare destan olur, 
bu suretle teşhir edilir. 

HARİCİYE VEKÎLt YUSUF KEMAL B. 
(Kastamonu) — Reis Bey şahıslara hitaboluyor. 
(Gürültüler) (Devam sesleri) 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendim mille
tin elemini teşrih ediyorum, derdini söylüyorum. 

NAFİZ B. (Caııîk) — idaren/izi tanzim et
mezseniz her zaman için bağıracağız. 

YUSUF ZİYA B. (Biiblis) — Efendiler, bdr 
idare ki onu bi'lâkaydüşart hardkelte alılmış el-
ler tedvir ederse, ne kendisini halika sevdirir, 
nîe de halkı kendisine ısıMrrır. Bu gayri kabili 
inkârdır. Zoru bazusiyİe halikı sındırır fakat, 
halik bir gün olur faığyan ^der. Tuğyan eder
se onun tuğyanı bahiri sefiri geçer. Efendiler 
zannedersem, henüz (bizde mânası anlaşılmamış 
ibir kelümo vaır. O da idaredir. Zannedersem, 
bu güne kadar bizde idare n'aımı'na bir şey ya-
pılaınıafmıgtır ve idare m'akinaısı yoktur. Bizde 
İdarenin mânası Ahrmedin halklkını 'elinden al
mak, Hasanı askere göndertmefk, Mehmedin 
vergisini ftah's&l etmek, eğer Jbfede an/Haşılan 
mânası bu ise bu fakire değdi, üdareiden '"başka 
'bir şey olur. Efendiler idare halkın huzur ve 
refaJhiyetiınıi 'temin itenek ve halkın imal ve ha
yatını emin kıMalktır. HaHikı sındınmalk değil, 
ısındırmaktır. Efendiler- maâttft'eessüf idareyi 
idare eden demir kolların şanı ısındırm'aik de
ğdi, kınnaîdtır. 

— 1 1 0 -
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OPERATÖR EMİN D. (Burm) — Ders al

dık, müstefildoldujk. (Talbâî, tatbiî sadaları) I 
HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurutm) — Herkes 

fodsSesskri adir. 
YUSUF ZİYA B. (Devamla) — Efendiler 

înfkâr etmiyelitn. Umura idaretaiz Kayseri 'den 
aşağı, yer yer; taraf taraf şu, 'bu ıkuiman- j 
danın tahtı tahakkümünde; hırpaâa<myoıv 

REİS — Badede geliniz. Mevzuu müzakere 
Elviyei Safclsiye bir heyeti teftişdye gönderip 
göuderönetnıetk meselesidir. Sadede davet; 'edi
yorum. (Devam, clevaim sadakan) 

ŞEVKİ B. (İçel) — Hü'kümeitin 'siyasetine 
t&'afllülk eder, rica edenim, cefeei hafiyede ko
nuşalım. (Devam, devaan »adaları) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahfearı Sahib) — 
Usuüü müzaikere ihaJkikmda arz edeceğim müsaade 
fouyurur musunuz? Efendim müzakere etttiğimiz 
şey Elviyei Sellâseye heye/t gönderip gönderme-
melk meselemdir. 

YUSUF ZtYA B. (Devaa»ia) — Elviyei Şe
lâlede mevzuubaıh^oian şey idaresizJlikddr. Ben i 
idaresizliği teşrih ediyorum. Mütetaftı inlediğini 
eyl'enddğini... 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Hangi za
manda idare varmış da şimdi yokmuş, bunu an-
lı yamadık. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Eğer meseleleri böyle teşaup ettirecek olursak 
ve bununla memlekette vâki ve gayrivaki şey
leri söyliyeceksek, halletmek istediğimiz şeyi I 
halletmek imkânı kalmaz. Binaenaleyh, şimdi 
mevzuubahsolan mesele, elviyei selâseye bir he
yet göndermek lâzım mıdır, değil midir? Bu
nun üzerinde söz söylenmelidir, bu halledilme
lidir. Tabiî mevzuumuz budur, teklif budur, ts-
tiyenlerin istediği de budur. Umumi meseleleri, 
umumi dertleri konuşmak istiyorsak bir eelsei 
hafiye yaparız. Orada her şeyi ortaya koyarız, 
her şeyi söyleriz. Fakat burada söz söylerken 
mucibi teessüfümüz olacak, aleyhimize propa
ganda teşkil edecek sözler söylememeliyiz. Bu
nun mesuliyeti bize aittir. Hükümetimiz Büyük 
Millet Meclisi Hükümetidir. Tarih hepimizi me- I 
sul kılacaktır. Şahıs yoktur. Binaenaleyh, söz- I 
lerimize çok dikkat etmek lâzımdır. Demin bir i 
arkadaşımız yekdiğerini takiben iki sakat söz 
söyledi. Beni çok müteessir etti. O sözler bura-
d,an soylenmemeliydi. Şekle gelelim. O şekil | 
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oraya bir heyet gönderilmesi şeklinde kalmalı
dır ve bunun etrafında müzakere cereyan etme
lidir. Cereyanı müzakere şeklin hududunu te
cavüz edecek olursa ne meseleyi halledebiliriz, 
ne de arkadaş!arımızın teklifini tetkik ederek 
bir karar verebiliriz. 

REİS - V e h b i Bey! 
VEHBÎ B. (Karesi) — Vazgeçtim. 
REİS — Müzakereyi kâfi görenler el kal

dırsın. Müzakere kâfi görüldü. 
ALİ RIZA B. (Kars) — Efendim cevap ve-

icceğin. 
REÎS — Müzakere kâfi görüldü. Bir saat 

söz söylediniz. Efendim, şimdi bir teklif var, 
Meclisi Âli tarafından üç zatın gönderilmesi, bir
de Dahiliye Vekili Beyin teklifi k i ; evvelâ He
yeti Vekile lâzımgelen tahkikatı yapsın, neta-
yicini Meclisi Âlinize arz etsin. Şimdi evvelâ 
mevzuu müzakere olan takrirdeki teklifi reyi
nize arz ediyorum. Kars ve havalisine Meclisi 
Âliden müntehap üç .zatın teftiş vazifesini ifa 
etmek üzere gönderilmesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Lütfen ellerinizi indiriniz. 
Şimdi aksini reye koy ae ağı m. Yani Dahiliye 
Vekili Beyin teklifini. 

ALI RİZA B. (Kars) — Heyeti Oelilenizden 
rica ederim. Dahiliye Vekiline cevap vereceğim. 

REİS — Rica ederim, Ali Rıza Bey, susunuz. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 

Dahiliye Vekilinin teklifine karşı söz istiyorum. 
Nizamname! Dahilî bu hakkı bahşediyor. 

3. — Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi efen
dinin, Elviyei Selâsede tahkikat içiminin Hükü
mete havale edilmesine dair tetkriri 

REİS — Efendim, bir takrir aldım, şimdi. 

Riyaseti Celileye 
Elviyei Selâse. mebuslarının Mecliste sebk 

eden şikâyetleri Hükümete arz ile tahkik etti
rilmemiş olduğu mebuslarla Hükümetin ifada-
tmdan anlaşılmış olduğundan meselenin berayi 
tahkik Hükümete havalesini teklif eylerim. 

Eskişehir Mebusu Trabzon 
Abdullah Azmi Hafız Mehmed 

Koşan -
Fikret 

ABDULLAH AZıMİ E t (Eskişehir) — Hü
kümet tahkik etmeksizin Meclisin tahkik et
mesi doğru değildir. Çün^ü Meclisin tahkiki 
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bir ankettir. Anketleri böyle körletmemeliyiz. 
Binaenaleyh, bu Meclisten âza gitmesini, tahkik 
heyeti gitmesini reye koymaksızm meseleyi Hü
kümetin tahkikini reye koyunuz ki, Meclis, me
buslarının teklifini reddetmiş olmasın. Meclisi 
Mebusana gelen istidalar bile evvel emirde ma
hallinde tetkik edilmek lâzımgelir. Nizamnamei 
Dahilîmiz de böyledir. Binaenaleyh, Hükümetçe 
tahkikat yapılmadığı bugün Dahiliye Vekâleti 
tarafından beyan edilmiş, kezalik mebuslar ta
rafından Hükümete bir şikâyet vâki olup da... 
(Gürültüler) Müsaade buyurunuz efendim, Hü
kümetin yapacağı tahkikat üzerinde istizah et
mek silâhı elimizdedir. 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Hükümet temi
nat versin. Tahkikat yapacağına dair. Dahiliye 
Vekâleti tahkikat yapmaya muhtedir midir? 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir) ^ D a " 
hiliye Vekili benim şahsiyetini bildiğim bir Fet
hi Beydir. Tahkikat yapmaya muktedirdir. 
Muktedir olmadığı takdirde o mevkide bir saat 
durmaz. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. 
(İstanbul) —• Her yerde icraya hak ve salâ
hiyetim vardır. 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Devamla) — 
Binaenaleyh evvelkini reye koyup da Mecliste 
reddedilmiş suretinde telâkki ettirmemek 
için bendeniz şu takririn reye konulmasını 
teklif ve rica ediyorum. . Bu suretle Elviyei 
Selâse mebusları arkadaşlarımızı siyanet et
miş oluruz. Onun için evvelâ bu takrir re
ye konsun. Reddedilirse o zaman diğerini 
reye koyalım. 

REİS — Takrir sahibi takririni izah etti. 
Şimdi bu takriri - ki, meseleyi evvelâ Dahiliye 
Vekâletine tevdi etmek hususunu teklif edir 
yor-reyinize arz edeceğim. 

Abdullah Azmi Efendi ve rüfekasmın bu 
takririni kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Efendim takriri kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Takrir kabul edilmiştir. 

Dahiliye Vekâletine havale edilmiştir. 

6. —İSTİZAH 

1. — Karahisarı Sahib Mebusu Mehmed Şük
rü Beyin, Eccezire Cephesi KumandamNihad 
Paşa tarafından kamun hilafı alınan vergi 
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hakkında Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâle
tinden istizah takriri 

REİS — Efendim, Erkânı Harbiyei Umu
miye Riyasetinden bir istizah vardır, Siverek 
Mebusu Mustafa Lûtfi Beyin uzun bir sual 
takriri Karahisarı Sahib Mebusu. Mehmed Şük
rü Bey tarafından istizah takririne kalbedil-
miştir. Meclisi Âli bunu kabul etmigtir; Er
kânı Harbiyei Umumiye Reisi Paşa Hazret
leri de burada hazırdır. Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi Paşa Hazretleri cevap vere
cekler. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Bendeniz 
madde tâyin ederek istizah takriri verdim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sa
hib) — Malûmuâlinizidir ki, arkadaşlardan bâ
zıları Nihad P,aşa meselesinden dolayı bir 
sual takriri vermişlerdi. Dahiliye Vekili Bey
efendinin o sual takriri üzerine burada ver
diği »cevaplardan işin Dahiliye Vekâletine 
de!ğii, Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetine 
taallûk ettiği anlaşıldı. Dahiliye Vekâleti iza
hatında maalesef iddia edilen şeylerin doğ
ru olduğunu ve gayrikanuni olarak ki, öte
den beri asabiyetlerimizi tahrik eden ve şim
di dahi asarı tezahür eden gayrikanuni tekalif 
yapıldığını, kanunun hilâfında bedeli nakdî alın
dığını ve kanunun hilâfında şuraya buraya, aşa-
ir rüesasına esliha verildiğini ve saireyi burada 
kendileri söylediler. Fakat bunun hakkında lâ-
zımgeleiı şeyin de yapılmak üzere olduğunu da 
dermeyan ettiler. Maalesef bu gibi ahval tahak
kuk ettikten sonra o kumandanın değil azli di
ğer efradı ahaliden birisi veyahut memurini Dev
letten birisi -gayri kanuni muamelâttan dolayı 
nasıl tahtı muhakemeye alınarak sürünüyorsa. 
böyle gayrikanuni muamelâtta bulunan kuman
danın dahi tahtı muhakemeye alınması ve onun 
tahtı muhakemeye alındığının burada söylenme
si lâzınıgelirdi. Bu yapılmadığından dolayıdır 
ki, bendeniz sual takririni istizaha kalbettim. 
Yani istizahım bu mahiyettedir. Cevabını Paşa 
hazretleri versinler. 

İCRA VEKİLLERİ HEY İSTİ VE ERKÂNI 
HARBÎYE! UMUMİYE REİSİ FEVZİ Pş. (Ko
zan) — Efendiler; Erkânı Harbiyei Umumi yo 
evrakı içinde bu hususa dair bir sual takririyle 
yapılmış hiçbir şikâyet yoktur. Ancak son za
manlarda Dahiliye Vekâletinden bunlara dair 

/ 
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bir evrak gelmiştir. Bu evrak üzerine Başku
mandan Paşa • Hazretleri salâhiyetine binaen 
Elcezire Cep&«r Kumandanının vazifesine hitam 
vermiş. O daAuraya geliyor. Biz de eVrakı ma-
hâkâmat daireme tevdi edeceğiz. Hakkında lâ-
zimgelen mımmele orada intaeolunacak. Muame
le bundan ibarettir. (Alkışlar) 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Paşa Haz
retleri Nihad Paşa hakkında geçen sene de böy
le bir istizah vâki olmuştu. Arşı alaya kadar 
çıkan suiistimal nasıl oluyorda Erkânı Harbiye-
nin şimdiye kadar kulağına erişmiyor?. 

FEVZÎ P§. (Devamla) — Tabiî bu gibi süi-
istimalâta Müdafaai Milliyenin Mahakemat dai
resinde bakılır. Geçen sene filhakika burada Mü
dafaai Milliye Vekili sıfatiyle bütçe müzakeresi 
sırasında böyle zayiatı şahsiyesini cebren taz
min ettirdiğteden dolayı bir şikâyet vâki olmuş
tur. Bu şikâyet üzeHne Dahiliye Vekili sıfatiyle 
Adnan Bey tarafından tahkikat icra edildiği bil-
dirildi. Dahiliye Vekâleti bendenize diyor ki; bu 
tahkikat ikmal ve intacedilmiş ve makamı celi-
İçlerine takdim olunmuştur. Burada hiçbir şey 
Ketroluumamıştır. Evrak buradadır. Heyeti Ce
li lenize gelecek. Heyeti Celilenizce karar veri
lecek. (Mesele hallolmuş, sadalan) 

. VEHBÎ B. (Karsei) — Paşa Hazretleri bu 
meseleye ait değil de başka şifahi bir sual sora
bilir miyim? 

REİS -~ Bu bitsin. 
VEHBİ B. (Karesi) — Bu düşmanımı»;, al

çak Yunanlılar tarafından harb mm takasında ya
pılan fecayiin şimdiye kadar, sinemasının alınıp 
alınmadğım ve sinema makinasının tedarik edilip 
edilmediğini öğrenmek istiyorum. 

FEVZÎ Pş. (Devamla) — Efendim, buna 
dair de cevap vereyim. Bilhassa bu fecayi devam 
ettiği için her fırkaya birer fotoğraf makinası 
gönderilmiş, her tarafın fotoğraf lan almıyor. 
Vehbi Beyin buyurduğu gibi İstanbul'dan bir 
sinematograf celbediyoruz. Bu men asin tesbit 
edeceğiz ve neşredeceğiz (Teşekkür ederiz sada-
lari). 

YOSMAN B. (Lâzistan) — Malûmuâlinizdir ki, 
geçenlerde burada yine vâki olan şikâyet üzerine 
Merkez Oreiıtsır Kumandanına da bu suretle işten 
el çektirilntiştif bir de bu suretle Nihad Paşa 
Başkumandanımız tarafından azlediliyor. Vâki 
olan yolsuz ve gayri kanuni muamelâtına karşı. 

Bundan doayı tabiî teşekkür ederiz. Fakat yal
nız bir şeyi Heyeti Vekilenin nazarı dikkatine 
arz etmek isterim. Bu gibi mesail j^eclise geldiği 
anda Mecliste emsali görülmiyecek tarzda asabi
yetler tevellüdediyor. Demek ki, bu gibi usul
süz, gayri kanuni muamelât yapılıyor, bunlar 
belki harbin, yahut da yeni teşekkül eden idare 
makinasının bâzı sakatatı neticesi olarak hâsı! 
oluyor. Bunun neticesi olarak memlekette bir asa
biyet vücuda geliyor, halka ve halkın vekillerine 
sirayet ediyor. Bu hususta nazarı dikkati celbe
denim Bendeniz uzun söylemiyeceğim. Zaten me
sele hallolmuştur. Başkumandan Paşa Hazretle
rinin Nihad Paşayı işten el çektirip buraya 
eelbettirmesi üzerine mesele hallolunrauştur. Yal
nız şunu arz etmek isterim ki, bunu Heyeti Ve
kile nazan itibara alsın ve teklifatım şundan iba
rettir. Bu memlekette sivil idare, askerî idare 
meselesi ortadan kalksın; Bu memlekette bizim 
korumak istediğimiz şahsiyetler bile vardır. Yanı 
bu inkılâp hayatı, tarihi, içerisine karışan askeı\ 
1 erimiz vardır, kumandanlarımız vardır. Onlar 
bulundukları mevkilerde bu gibi ef'ale vaziülyed 
bulundukça bâzan oluyor ki, taraf laıından bizim 

.salâhiyeti teşriiye ve icraiyemize tecavüz vâki 
oluyor. O tecavüz neticesinde susmaklğımız doğ
ru değildir. 

Bence yanlıştır. Onlara salâhiyet verilme
melidir. Verilen o salâhiyet dolayısiyle susmadı
ğımız takdirde bunların içerisinde pek muhte
rem tanıdığımız kumandanları da lekelemek ve 
bu suretle kanunun ieabatı dairesinde Heyeti 
Vekileyi de harekete davet etmek mecburiyetin
de kalacağız. Şu suretle hâsıl olacak soğukluk
lar neticesinde memlekete gelebilecek fanalıkları, 
zararları refedebilmek için bendeniz diyorum ki; 
ben demiyorum bunu, zaten kanun diyor, Da
hiliye Vekâleti umuru idarei devletten asayiş
ten mesuldür. Erkânı Harbiye! Umumiyenin bu 
işle alâkası yoktur. 

ALİ RIZA B. (Kars) — Müstakil hiçbir Ve
kâlet yoktur. Hepsi takyit altındadır. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ALÎ FETHİ B. (İs
tanbul) — Affedersiniz. Müsaade buyurunuz 
bu doğru değildir. Hiçbir Vekilimiz tehdit al
tında değildir. (Takyit diyor tehdit demiyor sa
dalan) . 

OSMAN B. (Lâzistan) ,—• Her vekil tbizim ar-
kadaşmızdır. Bizim duyduğumuz duyguyu on-
lan da duymaya, hissetmeye mecburdurlar. Çün-
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kti milletin vekilidirler. Binaenaleyh bendeniz 
diyorum ki; Dahiliye Vekâleti umuru idarei 
devletten ve asayişten mesuldür. Bizim vekili-
mizdir, buna başka bir idare, yani askerî idare 
karışmasın, Çünkü netice itibariyle bu asabiyetler 
tevellüdediyor. İhtimal ki pek sevdiğimiz, pek hür
met ettiğimiz kumandnlarımızı, kanunsuz ha
reket etmek zaruretinde kaldıklarından veya
hut yaptıklarından biz do onları lekelemeğe 
kalkmak zaruretinde kalacağız... Bakınız şunu arz 
edeyim. Elviyei Selâsede Dahiliye Vekâleti teş
kilâtını yapmamıştır. Umuru askeriye teşkilâtı 
yapmıştır. Ve demiştir ki teşkilât budur. İdarei 
mülkiyeye ordu kumandanlarının müdahalesi
ne lüzum yoktur. Askerî noktad nazardan zaru
reti kabul ederim. Ordu kumandanları bu gibi 
mesaile vaziyed edebilirler. Fakat bu gibi hu-
susat ordu kumandanlarının hiç. vazifesi değil
dir. Bendeniz Meclisi Âliıdz namına istirham 
.ediyorum, ordu kumandanları, ciheti askeriye 
Erkânı Harbiyei umumiye Riyaseti, böyle şey
lerden el çeksinler, işi Dahiliye Vekâletine bı
raksınlar. Beceremezse iskat ediniz. Sonra mem
leketin emniyeti umumiyesi vardır. Ve memle
kette Emniyeti Umumiye' teşkilâtı tahtında bir 
idare vardır. Bu iş ona verilmiştir- ve o vazife
sini yapar, mesuldür. Memlekette tetkiki hü
viyet (P, Teşkilâtı) bunlara lüzum yok
tur diyorum. Uzun söylemiyeceğam. Ben bunun 
mazarratı siyasiyesini bile ispata hazırım. Vâki 
olmuştur ve Heyeti Vckilenin bu hususta teb
ligatı, ühtaratı var. Binaenaleyh şimdiye ka
dar birçok sahil dolaşmışım ve hepsiyle temas
ta bulunmuşum ve (P) teşkilâtının bu memle
kete zarardan başka hiçbir faidesi olduğuna ka-
ani değilim. Emniyeti umumiye teşkilâtı var
dır. Yerinde kalsın, icabederse Başkumandan 
Paşa. askerî teşkilâta lüzum varsa emir verir. 
İrtibat zabiti bırakır. Fakat ayrıca bu gibi teş
kilâtın yanında bir de Emniyeti Umumiye teş
kilâtı doğrusu halk için müşkül olur ve hak kay
bolur. Size bir misal arz edeyim efendiler; va
purla buraya gelmek üzereyim, vapurda oğlu 
asker, kendisi mütekait zâbitandan piri muhte
rem bir zat vapurun birinci kamarası salonun
da seccade sermiş, namaz kılıyor. Bu adamın bu 
vaziyeti, namaz kılışı orada bana bir hürmet ıl-
ka etti. Namazı kıldıktan sonra yanına gittim 
oturdum. Babacığım nerelisin, nereye gidiyor
sun. dedim. Dedi ki ; Kars ' ta oğlum var. Bü-
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tün harblere iştirak etmiştir. Ben de îstanbaıl'-
da idim, şimdi ailemi, ihtiyar validelerini aldım, 
beraber oğlumuzu görmek üzere Kars'a gidiyo
ruz, dedi. Trabzon'a geliyorlar, aileyi dışarıya 
almıyorlar. Kefalet falan diyorlar ve iade ediyor
lar. Kars'taki oğlunu göremeden bu adam geri 
geliyor. Ey; bu kadar ve bu gibi şeylcsr doğru 
değildir. Daha bir şey söyliyeyim. (Kâfi sada-
lan) Gayet enteresandır. (Kâfi sesleri) 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim, 
Dahiliye Vekâleti vazifesini kimseye vermez. 

OSMAN B. (Devamla) — Bendeniz rica edi
yorum. Heyeti Vekile bu asabiyetimi görsünler 
ve bu gibi mesaile, lüzum olmadıkça müdahale 
etmesinler. Çünkü demin arz ettim. En mühim 
şey budur. Memlekette bu gibi mesaili hallede
lim. Ve memlekette sistem namında bir şey teş
kiline gayret edelim. Hükümet makinası ayrı yü
rüsün, asken makinası ayrı yürüsün ve vaziyet
lerin birbirine derecei irtibatı taayyün etsin. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) -* Hangi ve
kil ki vazifesini âhara verir, o vekil.... 

DURAK B. (Erzurum) — Paşa hazretlerin
den bir şey soracağım. Müsaade buyurun! Ge
çenlerde Rafet Paşa Hazretleri bu kürsüde bu
yurmuşlardı ki, biz bir zaman zaruret neticesi 
olarak kumandanlara emir verdik, kumandan
lar mmtakaları dahilindeki mülkiye memurları
na emir veriyorlardı. Halbuki bunun esasen hi
lafı kanun bir şey olduğu meydandadır. Bu em
ri geri almış mıdır? Badema bu emirler devam 
edecek midir? Alınmamış ise çok rica ederiz bu 
emri geri alsınlar. Mülkiyenin vazaifine hiçbir 
suretle ciheti askeriyece müdahale olunmasın. 
Bunu rica ediyorum. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Müsa
ade buyurulursa ve Paşa Hazretleri de müsaade 
buyururlarsa bu sualinize bendeniz Başkuman
dan sıfatiyle cevap vereyim. 

Dahiliye Vekâleti memleket dâhilinde, mem
leketin her noktasında bütün mânasiyle asayiş 
ve inzibatın teessüsünün temini mesuliyetini ka
bul ettikçe ve buna muktedir olduğunu ifade 
ettikçe, ordular ve ordu kumandanları Dahiliye 
Vekâletinin yapmaya mecbur olduğu hiçbir işe 
müdahale etmiyecektir. (Teşekkür ederiz sada
lan) (Alkışlar) 

HÜSEYİN AYNÎ B. (Erzurum) — Şart yok
tur. 
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\ DAHİLİYE VEKÎLl ALİ FETHİ B. (İstan- I 

bul) .— Efendim mevzuubahsolan istizah mese
lesinin haricinde Osman Bey biraderimiz iki me
sele çıkardı. Ve birkaç §ey söyledi. Filvaki; Da
hiliye Vekâleti, memlekette, emniyet ve asayi
şin muhafazası mesuliyet ve vazifesini doğrudan 
doğruya deruhte etmek fikir ve sadedindedir. 
Bunun için zaten bundan evvel teşebbüsatta bu
lunmuştur. Pek ümidederim ki, iyi bir neticeye 
iktiran edecektir. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) -^ Mukayyet! 
DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (De

vamla) — Mukayyet değildir. Fakat arz etmek 
isterim ki, bitâbi Dahiliye Vekâletinin tahtı em
rinde bulunan jandarma ve polis kuvvetleri bu
günkü günde mevcudolan müşkülâtı tamamen 
bertaraf etmek ve asayişi arzu edildiği kadar 
her yere takrir edebilmekten pek uzaktır, haddi. 
kifayede değildir. Binaenaleyh bu hususta ordu 
kumandanları ile, Paşa Hazretleriyle, , Erkânı 
Harbiye Riyasetiyle görüşüp bize ne dereceye 
kadar askerle muavenet edebileceklerini takdir 
edeceğiz, bu vesaiti istihsal ettikten sonra Da
hiliye Vekâleti, bilcümle memurini ile ve jan-
darmasiyle, memleket dâhilinde takibi eşkiya ve 
emniyet ve asayişe mütaallik bilcümle hususat-
ta doğrudan doğruya mesul olmak fikrindedir. 
Ve zannederim bu mesele bu safhaya girdikten 
sonra... 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Temenni ede
riz ki, sırf muavenet şeklinde kalsın. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (De
vamla) — Artık ordu kumandanlarının memu
rini mülkiyeye emir vermek salâhiyeti tabiî mün-
defi olacaktır. Asayişten doğrudan doğruya yal- I 
nız mülkiye memurları mesul olacak ve icabe-
derse jandarmaya zahir olarak verilecek olan 
kuvayı askeriyenin harekâtına işaret ve delâlet
te bulunabileceklerdir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Beyefen
diler, Dahiliye Vekili Bey yine kııyut ve şarut 
ile ve girizgâhh yollardan gittiler. Bendeniz 
kendilerine arz ederim ki ; Büyük Millet Mecli
sinin Dahiliye Vekili vardır, Büyük Millet Mec
lisinin jandarması vardır, Büyük Millet Mecli
sinin askeri vardır. Ordu cephede düşmanla çar
pışır; sana zahir olacak mesailde seyyar jandar
ma şeklinde emrine gelir. Büyük Millet Meclisi 
zatıâİilerini mesul tanır, öyle kumandanla isti- ] 
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şare ederiz falan... Kumandan yoktur. Sizin hu
zurunuzda emredecek bir adam vardır. Ona ne 
derseniz deyiniz. Dahiliyeden bilâkaydüşart me
sulüm. Vazifeme kimseyi müdahale ettirmem. 
Yapamazsam gelir istifamı veririm. Bu şekilde 
sizden söz isterim. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İstan
bul) — Efendim, söylediğim şeyde hiçbir kuyut 
ve surat yoktur. Ben öyle bir şey söylemedim. 
Bu kuyut ve şurutu siz nereden çıkardınız ? An
lamıyorum. Kendiniz de buyuruyorsunuz ki ; or
du cephede düşmanla harb etmektedir. Ve bize 
de zahîr olmak üzere miktarı kâfi kuvvet ifraz 
etmek lüzumundadır. Binaenaleyh bu kuvvetin 
derecesini, sureti istimallerini tahdidetmek ve 
bu bapta bâzı tertibat almak için elbette ordu 
kumandanlariyle görüşmek mecburiyetindeyim. 
Fakat bu söylediğim şey, suveri icfaiyeye müta
allik bir konuşmak meselesidir. Yoksa hiçbir za
man kayd ve şart altında emniyet ve asayişi 
deruhde ediyorum, demedim. (Pekâlâ sadaları) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Paşa Hazretlerinin buyurdukları gibi Dahiliye 
Vekili mesuliyeti kabul edecek. 

VEHBİ B. — Karesi) — İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kararnamesi elyevm meriyülicra mı
dır? 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İstan
bul) — 'Öyledir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Meriyülicra ise ku
mandanların, idarei örfiye ilân edilmedikçe ve
lev jandarma kuvveti gayrikâfi gelse dahi, mü
dahaleye salâhiyetleri yoktur. Elimizdeki ka
nun, barizdir. Binaenaleyh kullanılacak kııvvei 
askeriye doğrudan doğruya Dahiliye Vekâleti
nin ve valilerinin emrindedir. Kanunu infaz et
menizi Ve vaziyeti.. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İstan
bul) -Kanun ne emrediyorsa bittabi yapı
lacaktır. 

VEHBİ B. (Devamla) — O suretle ıslah et
menizi bekleriz. 

DURAK B. ı Erzurum) —Badema mıntaka-
lara göndereceğiniz valiler, mutasarrıflar, kay
makamların hakkında kumandanlardan bir şey 

, -sormak lüzumunu hissediyor musunuz yine? 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İstan
bul) - - Hiçbir mecburiyet, hiçbir lüzumu ka
nuni yoktur ve böyle bir usul de ittihaz etme-
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misim. Fakat icabederse değil kum and anın 1 tu
radaki mebus arkadaşlarımın dahi, tâyin ede
ceğim vali ve mutasarrıflar- hakkında fikir ve 
mütalâalarını alabilirim. 

DURAK 13. (Erzurum) — Bu mütalâa baş
kadır. Meselâ bir vali bir yere tâyin edilmek 
lâzımgelirse oradaki kumandanın rey ve müta
lâası alınmadıkça oraya vali ve mutasarrıf tâ
yin olunamıyor. Bunlar için katiyen Dahiliye 
Vekâletinden söz isteriz. Bunları artık karış
tırmasın. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İstan
bul) — Vali, mutasarrıf tâyin etmek, bunları 
istihdam etmek ve bunları mesul etmek hakkı 
ve bu baptaki salâhiyet doğrudan doğruya Da
hiliye Vekâletine aittir. (Bittabi teşekkürler ede
riz sadaları) 

REİS — Konya Mebusu Musa Kâzını Eten
di ile rüfekasmm bir takriri var. Lrkânı Har-
biyei Umumiye Vekili Fevzi Paşa, Hazretleri
nin izahatı kâfi görülerek ' uzııameye geçilme
sini teklif eyleriz diyorlar. (Kâfi sadak;M) 
Efendim bu,'mutlak olarak esbabı mucibesizdir. 
(Okunsun sadaları) 

NAZİF B. (Canik) — Reis Bey hepsi usulen 
okunsun da ondan sonra benim de takririm var
dır. 

REİS — Efendim mutlak olan takriri oku
yoruz, bir de Canik Mebusu Şükrü Beyin takri
ri vardır. Verilen izahata nazaran mesele hitanı 
bulmuştur, diyor. 

Riyaseti Celileye 
Verilen izahata nazaran mesele hitam bul

muştur. Beyanı itimatla ruznamei müzakerata 
.geçilmesini teklif ederiz. 

Canik Mustafa 
Şükrü 

REİS — İtimadı mevzuubahsetmediler. Diğer 
bir teklif de B;iyarbekir Mebusu Kadri Beyindir 
okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Kuvayi maddiyei devletten madudolan esli-

hadan üç yüz kadarını kendi namına izafetle 
urbana dağıttığı ve mukabilinde hediye gelen 
kısrakları devlet namına kaydetmediği, anlaşı
lan Elcezire Cephesi Kumandanı Nihad Paşa'-

tım tahtı muhakemeye alınmasını teklif ede-
! rim. 7 . XI . 1337 
| Diyarbekir Mebusu 
! Kadri 
t • . 

f R;EİS — Zaten Erkânı Harbiyei Umumiye 
j Reisi Paşa Hazretleri izahat verirlerken evra

kını muhakemat dairesine havale ettim dediler. 
Diğer bir takrir de Canik Mebusu Nafiz Beyin
dir, okutuyorum. 

' Riyaseti Celileye 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetine beya-

j nı itiriıadolunması ve badema hiçbir sebep ve 
j bahane ile memleketin idarei mülkiyesine ve 
i asayişine mütaallik hususatma memurini aske-
ı riye- tarafından katiyen müdahale edilmemesi-
I nin ve ettirilmemesinin bilûmum şuabatı idare

ye ehemmiyetle tamim ve aksi halde müsebbiple
rinin şiddetle mesul edilmesi ve keyfiyetin ga
zetelerle halka ilânı lüzumuna karar verilme
sini teklif ederim. 

Canik Mebusu 
Ahmed Nafiz 

RKİS — Şimdi efendim evvelâ, mutlak ve 
esbabı mucibe olarak yalnız izahat kâfidir, ruz-
nam»eye geçilmesini teklif ederim, tarzındaki 
takriri reyinize arz edeceğim. (Muvafık sada
ları) eğer vekil itimadı mevzubahsederse yani 
esbabı mucibesi olarak itimat beyan edilmesine 
dair takriri tercih ederse o zaman Heyeti Celi-
lenize arz ederim. Paşa Hazretleri hangisini ter
cih buyuruyorsunuz? 

FEVZİ Pş. (Kozan) — Musa Kâzım Efendi
nin takririni tercih ediyorum. 

REİS — Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
Fevzi Paşa Hazretlerinin izahatı kâfi görülerek 
ruznameye geçilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

Yarın Salı'dır. Evvelce de tensip buyurdu-
i nuz ki, İdarei Ne vahi Kanununu müzakere ede-
j lim diye. Halbuki bugün müzakere edemedik. 
I İstizahlarla vakit geçti. Yarın İdarei Nevahi Ka-
| nununu müzakere etmek ve muayyen saatte 
\ içtima olunmak üzere celseye nihayet veriyo-
1 rum. Malûınuâliniz saatler bir saat daha geri 
I alındı. Onun için saat birde içtima edeceğiz, sa-
; a Herinizi tabiî tashih etmişsinizdir efendim. 
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